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EDİTÖRDEN...
Türkiye’nin en iyi lojistik eğitimi veren okulu Ulaştırma ve Lojistik bu sene fakülte oldu. Artık
yalnızca en iyi değil aynı zamanda ülkemizin tek lojistik fakültesidir. Biz Ulaştırma ve Lojistik
Fakültesi’nin Lojistik Kulübü öğrencileri olarak en iyi ve tek olma özelliğine elimizden geldiğince layık
olmaya çalıştık. Bu kulübün kuruluşuyla bize önderlik eden mezunlarımızın yolundan giderek bu sene
dergimizin 12. sayısını yayınlıyoruz.
Bu seneki sayımızda dünyanın, dünyadaki her ülkenin, şehirlerin ve bireylerin olmazsa olmazı, en
çok ihtiyaç duyulan ve en büyük problemi “enerji” konusunu işledik. Kısıtlı kaynaklarıyla enerji elde
etmeye çalıştığımız dünyada çevremizi kirletmeden ve en verimli şekilde enerjiye ulaşabileceğimiz
yolları paylaştık. Lojistik sektöründeki fazla enerji kullanımının çevreyi kirletmede çok etkili olduğunu
biliyoruz. Bu sebeple verimli enerji kullanımının yerine ve önemine dikkat çekmek istedik.
Sadece somut anlamda değil, soyut olarak da enerji kavramı; bir iş için harcanan emek ve bu
emeğinin tam karşılığının alınması insanın mutluluğu için önemli bir basamaktır. Logistical dergisinin
bu seneki sayısı için tüm sene boyunca dergi ekibinin harcadığı zamana, emeğe ve enerjiye teşekkür
ediyor ve tam karşılığını almış olmalarını umuyorum.
Bu derginin yayınlanması için fikirlerini ve ilgisini her zaman gösteren Ebru Demirci hocama, okul
hayatım boyunca attığım her adımda beni cesaretlendirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Alper
Cihan Hatipoğlu’na, okulumuzda olmadıkları halde kulüp ve dergi ile ilgili hiçbir zaman yardımlarını
esirgemeyen Mert Talay ve Tuğçe Gizem Gündüz’e çok teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

Dilara Acar
Logistical Dergi Editörü
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BİR BAŞARI HİKAYESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Lojistik, bir ülkenin ekonomik yapısı içerisinde üstlenmiş olduğu rolle, gerek birey gerek işletme düzeyinde, bir başka deyişle gerek mikro gerekse makro boyutta birçok yönden değer yaratmakta ve ülkeye katkı
sağlamaktadır. Bu çerçevede lojistik olgusu, bir yandan dünyada hızla gelişen bir endüstri halini alırken, diğer
yandan bilimsel açıdan incelenen ve yükseköğretime kadar her düzeyde eğitimi verilen bir konu haline dönüşmüştür. Lojistik, bir endüstri olarak ele alındığında, gerek hizmet alanların gerekse hizmet verenlerin birbirleriyle olan ilişkileri, soyut tecrübeye dayansa da, bu arz talep ilişkisinin sonuçları (ekonomik, sosyal, psikolojik,
kültürel, stratejik, askeri ve politik vb.) gibi alanlarda somut bir hal alır. Dolayısıyla, günümüzde lojistik denilince, her bir noktaya ve o noktadaki politik, ekonomik, coğrafi, çevresel ve gerek özel gerekse kamusal idari
şartlara göre değişen, lojistik endüstrisi ile ilgili doğrudan ve dolaylı ilişkileri, oluşumları ve süreçleri inceleyen
çok disiplinli bir bilim dalı akla gelmektedir.
Lojistiğin küresel gelişimi ve uluslararası ilişkiler ile kültürel alışverişlerin bütünleşme süreçlerinde artan
rolüne bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun, bilimsel bilginin ve disiplinler arası araştırmaların nesnesi olan modern lojistik kavramının bilimsel açıdan gelişiminin devam ettirilebilmesi için bilim insanlarının soruna daha geniş açıdan bakabilmelerine yönelik gereksinimdir. Ülkemizde de günümüz lojistik olgusunun ortaya çıkardığı
oluşum ve süreçleri inceleyebilecek, lojistik bilimi konusunda yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve bilimin
evrensel yöntemlerini kullanarak bilgi üretmeye yönelik çalışmalar yapabilecek yeni akademik değerler yaratacak aktivitelere ve yapılanmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Türkiye’nin ilk ulaştırma ve lojistik okulu olarak 1999 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulumuz Ekim 2014’ten itibaren son 1,5 yıldır, yeni bir sinerjiyle değişim ve dönüşüm hareketi
başlatmış bulunuyor. Bu sürecin getirdikleriyle önemli başarılara imza atılıyor. Öne çıkan bazı kazanımlarımızı
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Nitelikli Uluslararası İşbirlikleri
Dünyanın önde gelen üniversiteleri Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford University,
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Cambridge University ve Tennessee University ile nitelikli işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bazılarıyla çift diploma
lisans, yüksek lisans ve doktora programları için görüşmelerimiz devam ederken bazılarıyla da bilimsel proje
geliştirme düzleminde çalışmalar yürütülüyor.
Almanya’da bulunan Kühne Logistics University ile özel bir değişim anlaşmamız ve çift diploma lisans/yüksek lisans programı görüşmeleri yapılıyor.
Erasmus+ anlaşmaları mevcut değildi. İlk olarak Erasmus+ anlaşmaları hızla geliştirildi. Kühne Logistics University başta olmak üzere Rotterdam University of Applied Sciences, University Institute of Lisbon ve Warsaw University of Techology gibi yedi üniversite ile Erasmus+ anlaşmaları imzalandı. Geçtiğimiz yıl 12 öğrencimiz Erasmus+ kapsamında anlaşmalı okullarımızda eğitim alırken bu yıl 10 civarında öğrencimizi uğurluyor
olacağız. Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilerimizi de okulumuzda ağırlamaya devam ediyoruz.
Uluslararası Akreditasyon
Ekim 2013’ten itibaren başlattığımız değişim ve dönüşüm hareketi meyvelerini çabuk vermeye başladı. Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union - Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği)
akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon aldık. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve yüksek lisans seviyesinde IRU tarafından akredite edilen ilk okul
olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde İşletme Fakültesi’nden sonra uluslararası akreditasyon alan ikinci okul olma özelliğine sahip oldu.
IRU bünyesinde yer alan IRU Academy, lojistik ve ulaştırma sektöründe çalışacak olan yetkin işgücünün
geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri organize ediyor ve eğitimin ardından Mesleki Yeterlilik Diploması
veriyor. IRU’nun akredite ettiği okul ve kurumlar, gerekli akreditasyon kriterlerini sağlayarak bu diplomayı
vermeye hak kazanıyorlar. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi vizyon ve misyonu ile örtüşen
Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifika (CPC, Certificate of Professional Competence) programına akredite
olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencilerine kendi diplomalarının yanında verilecek
olan IRU Academy CPC Diploması, onlara uluslararası geçerli bir Mesleki Yeterlilik Diploması kazandıracak,
aralarında AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin’in de bulunduğu IRU üyesi 75 ülkede akredite olarak çalışmalarına
imkan sağlayacaktır.
İsveç’te 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen IRU’nun yıllık akreditasyon toplantısında düzenlenen
törenle akreditasyon belgemiz bizlere verilmiştir.
Bir akreditasyonla yetinmeyen okulumuz, orta vadede üç uluslararası akreditasyon almayı hedefleyerek
“triple corona-üçlü taç” ı tamamlamak üzere çalışmaktadır. Nitekim, American Society of Transportation and
Logistics’ten ikinci akreditasyonumuzu almak üzere çabalarımızı sürdürüyoruz.
Çağdaş Gereklere Göre Güncellenen Eğitim Programları
Dünyadaki ulaştırma ve lojistik eğitimiyle eş zamanlı olarak lisans ve yüksek lisans programlarımızı çağdaş
gereksinimlere yanıt verecek şekilde güncelliyoruz. Bu kapsamda örneğin, Çince I, Çince II, Ruşça I, Ruşça II,
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Enerji Lojistiği, Sağlık Lojistiği, Sosyal Medya Pazarlama ve İnsani Yardım Lojistiği gibi bir çok popüler derslerimizi lisans ve yüksek lisans programlarımızda konuşlandırıyoruz.
Geliştirilen Sektörel İlişkiler
Değişim ve dönüşüm hareketimiz kapsamında hem sektör temsilcileri hem de Bakanlıklar ve devlet kurumları ile olan ilişkilerimizi iyileştirdik. Sektörün çatı kuruluşları olan UND ve UTİKAD ile ortak projeler geliştirme
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konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Nisan 2014’te okulumuzun kuruluşunun 15. ve UND üyeleri sponsorluğunda yaptırılan modern binamızın 10. Yılını UND ile düzenlediğimiz ortak etkinlikle oditoryumumuzda
kutladık. Emeği geçen sektör temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim ettik. Aynı törende, okulumuzun yapımında büyük emekleri geçen Serdar Aydıntuğ’un anısına kütüphanemizin adını Serdar Aydıntuğ Kütüphanesi olarak değiştirdik.
İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı
Okulumuz inovatif ve girişimci öğrenci yetiştirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve girişimci
potansiyeli yüksek öğrencileri “melek yatırımcılar” ve sektör temsicileriyle biraraya getirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı adını verdiği bir platform oluşturmuştur. Bu projede stratejik ortaklarımızdan
birisi olan UND ile eşgüdüm halinde çalışmaktayız.
Harvard Üniversitesi modeliyle 2014 yılında hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı sosyal
bir laboratuvar olarak Fakültemizin 2. katında yer almaktadır. Laboratuvarımız bir sosyal laboratuvar olarak,
tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olmakla birlikte tedarik zinciri yönetimi
ile ulaştırma ve lojistik inovasyonunu öncelemektedir.
Fakülte, üniversite ve yükseköğretim yönetimi konusunda inovasyon ve girişimci fikirlerin tartışılıp geliştirilmesi ve önerilmesi İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarının diğer bir misyonudur.
Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesi: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Türkiye’de ulaştırma ve lojistik eğitiminin öncüsü ve lokomotifi olan, şu ana kadar ülkemizde 150’ye yakın
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına model olan Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne dönüştürülmesi için titizlikle başlattığımız çalışmalarımız meyvelerini verdi.
Fakülteye dönüşmemiz için gerekçelerimizi ve yeterliliklerimizi başarılı bir şekilde ifade ettiğimiz önerimiz Senatomuz, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olumlu karşılandı. Nitekim, 25 Haziran 2015 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2015’ten itibaren Türkiye’nin ilk ve tek lojistik
fakültesine dönüştük. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ülkemize, Üniversitemize, sektöre,
öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.
Dünyada 25 civarında ulaştırma/lojistik üniversitesi ve yüzlerce ulaştırma/lojistik fakültesinin var olduğu
bilinciyle, ülkemizin ilk üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk ve öncü ulaştırma ve lojistik eğitim programını
yürüten yüksekokulumuzun fakülteye dönüşmesi son derece yararlı oldu. Bir çok yeterliliğe sahip okulumuzda örnek indikatörler olarak sadece ikisine değinmek gerekirse; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyelerinin SCI,
SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan öğretim üyesi başına
düşen makale oranı 0,8 ile Ekim 2014 verilerine göre Türkiye ortalaması
olan 0.6’nın üzerindedir. Fakültemizde öğretim elemanı başına düşen
öğrenci sayısı, İÜ 2013 verilerine göre 29’dur. Bu oran İÜ İşletme Fakültesi’nde 22,4, İktisat Fakültesi’nde 29,4, İletişim Fakültesi’nde 54,5 ve
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 73,5’tir.
Yakaladığımız bu sinerjinin oluşmasında, değerli katkıları bulunan
öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, idari personelimize, sektör temsilcilerimize ve varlıklarıyla bizleri cesaretlendiren tüm paydaşlarımıza
içtenlikle teşekkür eder, tüm kazanımlarımızın hepimize yararlı olmasını dilerim.
Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Eyüp Çetin
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı
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Günümüzde,

enerji olmaksızın
evlerimizde, araçlarımızda, sağlık
işlerinde, güvenlikte ve bir sürü
alanda çağdaş bir hayat sürmek
hemen hemen imkânsız gibi. Gün
geçtikçe artan bu enerji ihtiyacı,
sınırları zorlayan, riskli, enerji elde
etme yollarını da beraberinde getirmiyor mu? Bilgisayar mikroçiplerine milyonlarca transistörün
yerleştirilebildiği, Mars’ta merakla
dolaşan robotla verilerin toplandığı, Cern’de Tanrı parçacığı araştırılırken ironik bir şekilde enerji
sektörü yirminci yüzyılın başlarında var olan teknolojiyi kullanmaya devam etmektedir. İçten patlamalı motorlar, buhar türbinleri
sayesinde üretilen enerji, insanoğlunun hala fosil yakıtlara bağımlı
yaşadığının göstergesi değil mi?
Fosil yakıtlar ham petrol, kömür,
doğal gaz olarak tanımlanabilir ve
tükenme eğilimindedirler. Enerji
ihtiyacımızın %90’nını karşılamakla birlikte bunların çevresel olum-

suz etkileri oldukça yüksektir.
Örneğin CO2’in atmosferik konsantrasyonu geçmiş 150 yıl içinde
yaklaşık bir buçuk kat artmış ve bu
yüzyılın sonuna kadarda yaklaşık
iki kat artacağı beklenmektedir.
Sera gazlarının salınımına bağlı
küresel ısınma ki bunu mevsimsel değişimlerdeki ekstiremiteler,
kuraklık, flora ve faunadaki tür
ve sayıların azalmasına neden olmaktadır. Fosil kaynakları daha az
kullanarak, tükenmeyen, sürekli,
çevresel olumsuz etkileri daha az
olan enerji üretimini sağlayabilir
miyiz? Sorunun cevabını evet, Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bunu sağlamak mümkün.
Güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal,
biyoenerji gibi enerji kaynakları en bilinenleridir. Yenilenebilir
enerji türleri arasında en önemlisi
direkt ya da endirekt kullanımı ile
güneş enerjisidir. Güneş enerjisine, dünya olarak güneş yaşadığı
sürece erişeceğiz, NASA’ya göre
bu süre 6,5 milyar yıl olarak ifade
edilmektedir. Güneş ışığı (solar
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enerji) direkt olarak evlerde, binalarda, endüstri, sanayi tesislerinde
ısıtma, soğutma, ışık enerjisi ya da
elektrik enerjisi olarak kullanılabilmektedir. Dünya yüzeyi 120,000
terawatt güneş radyasyonu (ışığı)
almaktadır ki bu tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gücün 20.000 kat
fazlasıdır. Güneş ışığı solar panellerle direk ısı enerjisine ya da
fotovoltaik hücreler yardımıyla
elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Güneş enerjisi; yenilenebilir, sürdürülebilir, çevre dostu, sessizlik gibi olumlu yönleri ile
birlikte düşük bakım maliyeti olan
ve geliştirilebilir bir teknolojiye sahiptir. Üretilen enerjinin depolanma maliyeti, güneş ışığına erişimin
sınırlı olması, panellerin üretimi
sırasında kullanılan çeşitli gazların
(NF3,SF6 vd) sera gazı emisyonları ile ilişkilendirilmesi, solar hücrelerin yapımında doğada ender
bulunan pahalı malzemelerin kullanılması ve yer ihtiyacının fazla
olması önemli dezavantajlarıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeri de rüzgar enerjisidir.
Güneşten gelen enerjinin yaklaşık
%1-2’lik kısmı rüzgar enerjisine dönüşür. Rüzgâr enerjisi santralleri,
rüzgarın yoğun ve nispeten sürekli estiği coğrafik bölgelerde, hammadde gereksinimi duymayan, az
yer kaplayan, insana ve ekosisteme olumsuz etkisi az olan enerji
üretim merkezleridir. Türkiye rüzgar santralleri atlasına göre Marmara Bölgesinde; Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Ege Bölgesinde;
İzmir, Manisa, Doğu Akdeniz Bölgesinde Hatay rüzgar santrallerinin yoğun olarak yer aldığı illerdir.
Yer seviyesinden 50m yükseklik
baz alındığında 7 m/s’den büyük
rüzgar hızları göz önüne alınırsa
Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli
48.000 MW olarak belirlenmiştir.
Biyokütle enerjisi; odun (enerji

ormanları, ağaç artıkları), yağlı
tohum bitkileri (ayçiçek, kolza,
soya), karbonhidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar), elyaf
bitkileri (keten, kenevir, sorgum),
bitkisel artıklar (dal, sap, saman,
kök, kabuk), hayvansal atıklar ile
şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir. Dönüşüm süreçleri ve ürünlerine örnek olarak;
biyogaz, hidrojen, biyoetanol, pirolitik sıvılar, gaz yakıt, biyokömür,
biyomotorin-biyodizel sayılabilir.
Jeotermal enerji, yerkabuğunun
çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, çevresindeki
normal yeraltı ve yerüstü sularına
göre daha sıcaklığa sahip kaynaklardır. Jeotermal enerji santralleri,
ülkemizde; Denizli, Aydın, Manisa,
Çanakkale illerinde bulunmakta
ve 15 adet jeotermal santrallerinin kurulu gücü 427,42 MW olup,
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2014 yılında 2.251.794 kw/saat
elektrik üretimi yapılmıştır. Bu
üretim, kurulu Türkiye genelindeki enerji üretim gücüne oranı
% 0.81, üretim tüketim oranı baz
alındığında % 0.596 gibi oldukça
düşük değerlerde yer almaktadır.
Bu yaygın olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynakları haricinde;   Hidrolik Enerji, Okyanus Termal Enerji Çevrimi  (OTEC), Gelgit
Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Atıktan
Enerji eldesi de mümkün olmaktadır. Hidrolik enerji suyun türbin
içinden dökülerek bir şaftı çevirmesi ile elde edilir.   Ancak büyük
tesisler olması bulundukları coğrafyada ekosisteme olan olumsuz
etkileri nedeniyle daha az tercih
edilmesi gereken enerji kaynağı
olarak nitelenebilir. Okyanus termal enerji çevrimi bir diğer teorik
enerji kaynağıdır. Büyük miktarlar-

daki su hareketi, bu tesislerin çalıştığı yerlerdeki canlı hayvan ve bitki
yaşamını muhtemelen değiştirecektir.  Bu tesislerin açık okyanusta
ekvator çizgisine yakın olması nedeni ile enerji pazarlarından uzaktadır ve elektrik enerjisinin nakli
zordur.   Denizlerdeki enerjinin diğer bir türü ise gel-git enerjisidir
ve bu konuda araştırmalar devam
etmektedir.  Gelgitteki potansiyel
enerjinin kullanılması çok zordur
Atıktan Enerji ise atıkların özel reaktörlerde işlenmesiyle elde edilen hidrojen gazı enerji üretiminde
kullanılır ve biyoenerji türüne bir
örnektir. Literatürde, atıksu arıtma çamuru, atık meyve kabukları,
mandıra atıksuyu, kimyasal atıksular gibi birçok atık formuyla çalışma yapılmıştır. Türkiye sadece
odun, bitki ve hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve
pişirmede yararlanmakta ve maalesef dünyadaki modern biyokütle
kullanım eğiliminin dışında kalmaktadır. Türkiye hayvansal ve bitkisel
atıklardan elde edilecek potansiyel enerji, ülkemiz enerji tüketiminin % 13 üne karşılık gelmektedir.
Türkiye’nin birincil enerji kaynakları üretiminde fosil enerji kaynaklarının payı %65,4, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %34,6’dır.
Toplam enerji üretiminin türlere
bağlı dağılım ise petrol %7,9 hidrolik enerji %14, biyokütle enerjisi %11,
jeotermal ısı %4,5 ve diğer yenilenebilir kaynakları %5,1 olarak verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik
Planı’na göre, 2023 yılında elektrik
üretiminin yüzde otuzunun yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir. Stratejide
2009 itibarıyla yaklaşık 800 MW
düzeyinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2014 yılında 10000

MW’a; 2009 yılında 77,2 MW kurulu güce sahip jeotermal enerjinin ise 2014’de 300 MW düzeyine
ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu
hedefler içinde hala güneş enerjisinin yeterli miktarda sisteme bütünleşmiş olmayacağı sonucuna
varılabilir. Bununla birlikte, fosil
yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer almayan nükleer
enerji kullanımı da şu anda gündemdedir. Akkuyu nükleer enerji santrali her biri 1200 MW olan
dört adet üniteden oluşmaktadır.
Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş
uranyum dioksittir. Radyoaktif
ve ısıl kirlilik en büyük çevresel
olumsuz etkileri olmakla birlikte herhangi bir kaza durumunda
geri dönüşü çok uzun yıllar alan,
büyük bölgeleri etkilenmektedir.
Doğru biçimde planlanmış ve işletilen yenilenebilir enerji santralleri
önemli çevresel kirlenme riskleri
taşımaması, insan ve çevre sağlığı riskleri oluşturmaması, uzun
yıllar hizmet verebilecek nitelikte olmaları nedeniyle tercih edilir
bir enerji türü olmalıdır. Toplumu
oluşturan bireyler aşırı tüketimi
hedefleyen yaşam biçimlerini tekrar gözden geçirmelidir. Talep artışı, arz artışını birlikte getirmekte
ve enerji üretimi için her türlü yol
denenmektedir. Sanki küçük bir
küre içinde yaşadığımızı bilmez
gibiyiz değil mi? Şair ne de güzel
söylemiş; kabahat senin, demeğe
de dilim varmıyor ama, kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
			
			

Doç. Dr. Yalçın Öktem
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İNOVASYON
Günümüzde

küreselleşme
olgusunun
daha
çok
hissedilmesiyle
birlikte,
çok
daha zorlayıcı bir rekabet ortamı
oluştuğu söylenebilir. Böylesi zorlu
ve hızlı değişimin egemen olduğu
bir ortamda, işletmelerin rekabet
üstünlüğü elde edebilmelerinin
ve bunun da ötesinde ayakta
kalabilmelerinin
önkoşulunun,
çevre şartları doğrultusunda
sürekli değişim ve yenilenme
ekseninde konumlanmaları olduğu
ileri sürülebilir. Ancak yenilikçilik
olarak ifadesini
bulacak
olan
strateji, her şart
altında işletmeler
açısından önemli
bir kaldıraç görevi
görebilecektir.
Peki,
bu
yenilikçilik
hareketi nedir?
İnovasyonun
(İng:innovation)
tanımı konusunda
uluslararası
d ü z e y d e
kabul
gören
kaynakların
başında
OECD
ile
Eurostat’ın
birlikte yayınladığı Oslo Manuel
Kılavuzu’nda (2005) inovasyon;
‘’Yeni veya önemli ölçüde
geliştirilmiş ürünün (mal veya
hizmet) veya sürecin, yeni
pazarlama
yönteminin
veya
yeni örgütsel yöntemin işletme
içi
uygulamalarında,
işyeri
organizasyonunda
veya
dış
ilişkilerde uygulanması’’ şeklinde
açıklanmıştır. Genel geçer bir ifade
halini almış bu tanıma bakıldığında
inovasyon kavramının; ürün veya
süreç ile yeni pazarlama yöntemi

veya örgütsel değişime bağlandığı
anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla
yaygın kanının aksine inovasyon,
sadece teknoloji veya buna dayalı
ürünlerle, süreçlerle alakalı olarak
görülemez.
İşletmeler içinde inovasyon çok
önemlidir. Hatta işletmelerde
uygulanan çeşitli inovasyonlar
(ürün,
süreç,
pazarlama,
organizasyonel)
performans
göstergeleriyle
ölçülebilecek
işletmenin
performansına
direkt etki ederler ve işletme
performansını
birkaç
açıdan
geliştirebilirler.
İnovasyonların
işletme
performanslarına
etkisi satışlardan, pazar payı ve

üretimin karlılığına ve verimliliğe
kadar geniş bir alanda olabilir.
Organizasyonların rekabet, fiyat
serbestisi, eş yapılılık, kaynak
azlığı ve müşteri talepleri veya
farklı yetkinlikler kazanma gibi
nedenlerle inovasyon yaptıklarını
ve dolayısıyla inovasyonların
çevreye uyum sağlayabilme,
performanslarını
sürdürebilme
ve arttırma amaçlı yapıldığını
öğrenmekteyiz.Bu
açıdan
inovasyonların,
işletmelerin
yalnızca finansal göstergelerini
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değil de finansal getirilerini de
etkileyen yenilikçilik, pazarlama ve
üretim yetkinliklerini de etkilediği
söylenebilir.
Lojistik ve İnovasyon
Lojistik, arz ve talep noktalarındaki
farklılığın
dengelenmesi
için
hayata geçirilen sistematik ve
dinamik bir süreçtir. Rekabet ve
ticaretin favori oyuncusu lojistiğin
fonksiyonlarının
iyileştirilmesi,
hızlandırılması ve maliyetlerinin
azaltılabilmesi için inovasyon
kaçınılmazdır.
Lojistikte inovasyon neden bu
kadar
önemlidir?
Süreçlerin
etkin, doğru ve hızlı yönetilerek
uygulanması
l o j i s t i ğ i n
akışkanlığı için
büyük
önem
taşımaktadır.
Tüm süreçlerin
yönetilmesinin
yanında mutlaka
iyileştirilmesi
için de yapılacak
bir
şeylerin
her
zaman
var olduğu da
bir
gerçektir.
İnovasyon
sadece
ArGe
olarak
algılanmamalı,
organizasyonun tüm noktalarına
yayılabilmelidir. Düşük maliyetle,
en hızlı ve kaliteli hizmet
sunabilmek için en son lojistik
teknolojilerinden
haberdar
olmak ve hızlıca mevcut sisteme
uyarlayabilmek inovasyon için
atılabilecek ilk adımlar olarak
kabul edilebilir.
Lojistiğin
en
önemli
faaliyetlerinden olan ve benim de
yakından takip etmeye çalıştığım
taşımacılık sektörü, inovasyon

konusunda özellikle taşımacılık
maliyetlerinin
düşürülmesinde
süreçlerin
iyileştirilmesine
yönelik çalışmalara maalesef
gereken önemi vermemektedir.
Bunun gerekçesi olarak genelde
yasalar, kotalar, vize problemleri
gibi
bürokratik
sebepler
gösterilmektedir. Oysa başta işin
yasal uygulayıcısı ve denetimcisi
Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme Bakanlığı olmak üzere
sektördeki sivil toplum örgütleri,
bazı lojistik firmaları bu konuda
büyük çaba sarf etmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından
sağlanan
ve
desteklenen
fonlardan
olan
çerçeve
programlardan şu an yürürlükte
olan 7. Çerçeve Programının yüzey
ulaştırmalarıyla ilgili araştırmaları
yakından takip edilmeli, fark
yaratmak değer üretmek ve
sektör adına yapılabilirliği ve
uygulanabilirliği olan tüm projeler,
bu ve buna benzer ortamlarda
mutlaka
paylaşılmalı,
sosyal
ağlarda takip edilmelidir. Bu
yüzey ulaştırmalarının genel
amaçları;
mod
değişiminin
teşviki, taşımacılık koridorlarında
sıkışıklığın
giderilmesi,
kent
içi ulaşımın sağlanması ve
rekabetçiliğin güçlendirilmesidir.
Şirket sahibi ve yöneticileri
başta olmak üzere tüm çalışanlar
tarafından inovasyon kavramının
doğru
anlaşılarak,
sektöre
getireceği faydalar, özellikle
rekabet koşullarında sağlayacağı
üstünlüklerin kavranabilmesi için
yapılacak eğitim ve bilgilendirme
etkinliklerine kesinlikle önem
verilmeli, bu etkinliklere katılmalı
ve şirketin geleceği için inovasyon
çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.
Enerji ve İnovasyon
Son yıllarda yenilenebilir enerji

sektörü hızla büyümektedir.
Bu büyümeye özellikle enerji
teknolojileri alanındaki yenilikler
ve ar-ge çalışmaları damgasını
vurmakta. Sadece yenilenebilir
enerji alanında ABD’de alınan
patent sayısı 2009 yılında 1000’den
fazlaya ulaşmıştır. Bu da bize
inovasyon çalışmalarının önemini
bir kez daha vurguluyor. Şimdi
dünya üzerinde enerji konusunda
yapılan inovasyon çalışmalarını
inceleyelim.

dalgalardan korunuyor ve yüzey
altından gelen akımlar ile elektrik
üretiyor.
Hali hazırda 3 adet 240kW’lık
CETO 5 adlı jeneratörler proje
kapsamında kullanılıyor. Proje
kendisini ispat ederse 2016 yılında
1MW gücünde CETO 6 adındaki
daha büyük jeneratörler kurulacak
ve çok daha fazla enerji üretiminin
önü açılacak.

Avustralya’da
dalgalardan
elektrik ve temiz su üreten sistem
geliştirildi
Avusturalya deniz kuvvetleri
dalgalardan temiz enerji ve su elde
etmenin çalışmalarını yapıyor.
Dünyada bir ilk olarak lanse edilen

Dünyanın ilk güneş enerjisi üreten
bisiklet yolu Hollanda’da açıldı
Hollanda hükümeti “Solaroad”
adını verdiği proje kapsamında
ülkedeki bisiklet yollarını güneş
paneli ile döşeyerek elektrik
üretmeyi hedefliyor.
Projenin 100 metrelik ilk aşaması
Amsterdam’ın
kuzeybatısında

teknoloji sıfır karbon emisyonu ile
yenilikçi bir enerji üretim sistemi
barındırıyor.
Böylece
sürekli
olarak enerji ve temiz su kaynağı
elde ediliyor.
Carnegie Wave Energy Limited
tarafından sağlanan jeneratörler
bir ağ ile birbirlerine bağlanıyor.
Mevcut dalga jeneratörlerinin
aksine bu jeneratörler deniz
yüzeyinin biraz daha altında
tutuluyor. Bu sayede yüzeydeki

açıldı. Proje tamamlandığında
elde edilen elektrik, sokak
aydınlatması,
trafik
sistemi,
elektrikli arabalar ve evlerin enerji
ihtiyacı için kullanılacak.
Yola döşenen 2.5 metreye 3.5
metre ölçüsündeki her bir beton
modülün üst tarafında kırılmaz
cam, bu camın altında da güneş
paneli yer alıyor.
Ancak bu modüller, konumları ve
camın kalınlığından dolayı diğer
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Murat Evci
Logistical Dergi Üyesi

güneş panellerine göre daha az edebiliyorsunuz.
enerji üretiyor.
Son derece hafif kullanımı kolay
olan Kalipak su geçirmeyen
Güneş enerjisini sırtımıza alan çantasıyla açık havada da kullanım
Kalipak enerji seti üretildi
kolaylığı
sağlıyor.
Kalipak’ın
Kalipak isimli enerji seti, güneş kontrol ünitesinin üzerinde 4
enerjisini sırtlayıp her yere adet USB girişi bulunuyor. Bunun
taşımamıza olanak veriyor. Kalipak yanı sıra elektrik enerjisi bağlantı
Kickstarter’da rekora koşuyor.
noktaları da var. Güneşli havalarda
Kicstarter’da 169 bin dolar destek Kalipak, pek çok cihazı çalıştırırken
alan Kalipak bir sırt çantasından eş
zamanlı
olarak
güneş
daha büyük değil ve son derece enerjisinden de faydalanarak
kolay kurulumuyla tatilde ya da kendini sağlıklı tutabiliyor.
acil durumlarda, hatta isterseniz
evinizde
rahatlıkla
güneş
enerjisinden
faydalanmanızı
sağlıyor.
Güneş enerjisi panelleriyle kendini
hızla şarj edebilen Kalipak’ı güneşli
bir kış gününde bile yüzde 90 şarj
etmek mümkün olabiliyor.
Arama kurtarma çalışmalarında,
kamplarda, açık alan çalışmalarında
rahatlıkla kurulup kullanılabilen
Kalipak’ın şarj özellikleri de rakip
tanımıyor. Tamamen dolu bir
Kalipak cihazıyla bir iPhone’u 96,
Samsung Galaxy S5’i 62, Apple
MacBook Air’i 17 kere tam şarj
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Dünyadan sürdürülebilir enerji haberleri
Günümüzde

yaşanan global rekabet ve küreselleşen Dünya’da
ülke ekonomilerinin var olabilmesi
için ülkeler arasında bilgi,mal ve
para akışının olması yadsınamaz
bir gerçektir. Örneğin, aldığımız
telefonun tek bir ülkede üretilmediğini fark etmek zor değildir. Satın aldığımız telefonun bataryası
Hong Kong’dan,işlemcisi Amerika’dan,koruma kılıfı da Çin’den olduğunu varsaydığımızda aldığımız
telefonun Dünya üzerinde uzun
bir yolculuktan sonra elimize ulaştığını görmekteyiz. Her sektörde
bu kadar uzun bir süreç olmasa da
lojistiği bir yolculuğa benzetebiliriz. İnsanoğlu nasıl yolculukların
kazasız,hasarsız ve en çabuk şekilde bitmesini istiyorsa doğanın da
bu yolculuktan en az zararla etkilenmesini yaşanabilir ve temiz bir
çevre açısından beklemek gerekir.
Dünya’nın gittikçe küreselleşmesi
ve ülke ekonomilerinin birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi sebebiyle
üretilen
ürünlerin benzerlerini
veya ikamelerini
rekabet
piyasas ı n d a
bulmak
zor değildir.
Yalnızca
üretim
değil,
işletmelerin birç o ğ u
taşıma-

cılık,depolama gibi lojistik faaliyetlerde hemen hemen aynı
hizmetleri verecek şekilde birbirleriyle yarış edebilecek düzeydedir. Bu noktadan sonra üretilen
ürünlerin ya da verilen hizmetin
kalitesinin dışında işletmelerin doğayı koruma ve temiz çevre adına geliştirdikleri uğraşlar ya da
iyileştirmeler, onları müşterilerin
ve rakiplerin gözünde farklı konumda olmalarını sağlamaktadır.
Dünya’nın küreselleşmesi, ülkeler
arasındaki ticaretin ve lojistik faaliyetlerin artmasıyla gittikçe kirlenen dünyada temiz bir çevreye
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu temiz çevreyi sürdürülebilir şekilde korumak içinde yeşil lojistik
ve enerjinin doğru şekilde kullanılması öne çıkmaktadır. Firmalar,
yeşil lojistik ve enerji tasarrufu
gibi konularda en çok şu faaliyetleri gerçekleştirirler. Uluslararası
taşımalarda taşımalar, daha çok

15

karayolu ile yapılmaktadır. Bu nedenle firmalar, araçların doğaya
yaydığı karbondioksit salınımını
azaltabilmek için araçlarının motorlarını çevreci motorlar ile değiştirirler. Bunun yanı sıra enerji
maliyetinden tasarruf edebilmek
için daha az yakıt tüketen motorları tercih etmektedirler. Günümüzde revaçta olan iyileştirmelerden birisi de işletmelerin kendi
enerjisini kendisi üretmesidir. Bu
konuda hem işletmeler hem de
ülkelerin desteklediği enerji projeleri, yüksek enerji maliyetlerinin
olabildiğince minimum seviyeye
inmesini sağlamaktadır. Bu projelere aşağıda yer alan haberlerimiz
örnek olarak gösterilebilmektedir.
Solar Impulse 2 isimli güneş enerjisiyle çalışan uçak, Dünya’nın
etrafını dolaşacak
Güneş
enerjisi
kullanacak
olan
uçak
Dünya
etrafında tur atmaya hazırlanıyor.
İsviçreli bilim
insanlarının tasarladığı
“Solar
Impulse
2” isimli güneş
enerjisiyle çalışan uçak
D ü n ya’nın
etrafında
dolaşmak için
son hazırlıkları
tamamladı. Tek

damla benzin kullanmadan Dünya’nın etrafında dolaşması için
tasarlanan “Solar Impulse 2” Bir
Airbus A380 uçağı kadar kanat
uzunluğu bulunan “Solar Impulse
2” aynı uçakla karşılaştırıldığında
150 defa daha az ağırlığa sahip.
“Solar Impulse 2” Dünya’nın etrafını 25 etapta dönecek. Söz konusu 25 etap 5 ayda tamamlanacak.
Planlanan rota ise Abu Dubai’den
başlayarak Umman’ın başkenti Maskat’a oradan Hindistan ve
Çin üzerinden ABD’ye geçecek.
Türk enerji şirketleri, Asya’ya
güneş santralleri kurmaya hazırlanıyor
Yenilenebilir enerjide ABD, Çin ve
Alman firmaların küresel rekabeti
Türkiye’ye taşınırken, Türk firmaları da uluslararası firmalardan
öğrendikleri deneyimi dünyaya
satmaya başladı. Güneş enerjisi
için yabancılarla ortaklık yapan
Türk firmalar, yurtdışında yeni
pazar arayışına girdi. Türk enerji
şirketlerinin hedefinde ise Hindistan ve Orta Asya var. Dünyanın
en büyük güneş paneli üreticilerinden China Sunergy ile 2013’te
Tuzla’da bir fabrika kuran Türk
şirket Seul Enerji Yatırım, Hindistan’da önemli bir projeye imza
atmaya hazırlanıyor. İstanbul
merkezli Seul Enerji’nin ülkede yapacağı güneş enerjisi yatırımının
ise 20 MW olacağı kaydediliyor.

yerini koruyan Türkiye, geçen yıl
rüzgar enerjisine yeni yatırımlarda
Almanya, İngiltere, İsveç ve Fransa’nın ardından 5’inci sırayı aldı.
Almanya’nın 39,2 gigavat kurulu
kapasite ile Avrupa lideri olduğu
rüzgar enerjisinde 23 gigavatla
İspanya, 12,4 gigavatla İngiltere,
9,3 gigavatla Fransa, 8,7 gigavatla İtalya, 5,4 gigavatla İsveç, 4,9
gigavatla Portekiz, 4,8 gigavatla
Danimarka, 3,8 gigavatla Polonya ve Türkiye ilk 10’u oluşturdu.
Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği, 2014
sonu itibariyle küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 5’inin rüzgardan sağlandığını belirtiyor.
Türkiye’nin ilk yerli petrol arama
gemisi denize iniyor
Maden Tetkik Arama (MTA,) Türkiye’nin kutup ve okyanuslarda bile
petrol ve doğalgaz arayabilecek
araştırma gemisinin yapım çalışmalarını tamamladı. Gemiye, ‘Turkuaz Araştırma Gemisi’ adı verildi.
Turkuaz, Barbaros Hayrettin Paşa
gemisi ile birlikte Türkiye adına
petrol ve doğalgaz aramalarında
kullanılacak. Türkiye’de yapılan
ilk geniş kapsamlı araştırma yatırımı olan Turkuaz’ın sadece bir
sismik araştırma gemisi olmadığını, 2 ve 3 boyutlu deprem araştırmaları yanında her türlü jeolojik,
jeofizik, hidrografik ekipmanı ve

Türkiye’nin rüzgar enerjisi kapasitesi 2014’te yüzde 27 arttı
Türkiye’nin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl yüzde 27
artışla 3 bin 763 megavata ulaştı.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin
(EWEA) verilerine göre Türkiye,
2014’te Avrupa’da yeni rüzgar
yatırımlarının yüzde 6,3’ünü gerçekleştirdi. Toplam kurulu kapasitede Avrupa’da 10’uncu sıradaki
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uzaktan kumandalı robot sistemini taşıdığı bildirildi. Buna göre
Turkuaz denizden veri toplayıp,
laboratuvarlarda değerlendirebilecek ve deniz dibinden alınabilecek örnekleri analiz edebilecek.
Gemide uluslararası standartlarda
bir helikopter pisti de bulunuyor.
Turkuaz, Türkiye’nin kıyı sahanlığı
yanında Karadeniz, Ege ve Doğu
Akdeniz gibi ihtilaflı bölgelerde
ve okyanuslarda, kutup bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama
kapasitesine sahip olarak üretildi.
Çanakkale’den Yunanistan’a doğalgaz iletilecek
Türkiye’nin enerjide doğalgaza
bağımlılığını azaltacak önemli
bir proje daha devreye giriyor.
Çanakkale’nin Gelibolu’daki ‘Poyraz Sahası’nda üretilen doğalgaz
ana iletim hattına bağlanarak
ticari hale geliyor. Buradan üretilecek gaz BOTAŞ’ın Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’na
bağlanacak. Türkiye böylece daha
az doğalgaz ithalatı gerçekleştirecek. Enerji yönetiminden edinilen bilgilere göre Kanadalı Marsa
firması Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın kapısını keşif talebi
ile çaldı. Talebin onaylanmasının
ardından poyraz sahasından çıkarılan gaz ticari hale gelirken, pazarlama faaliyetine başlanmış ola-

cak. Botaş’ın ana hattına yaklaşık
30 kilometrelik boru döşenecek. Gelibolu’da bulunan sahadaki toplam rezerv 600 milyon
metreküp olarak tespit edildi.
Arama
faaliyetleri
artacak
Trakya Bölgesi’nin doğalgaz açısından zengin sahaya sahip olduğuna dikkat çeken Enerji Bakanlığı yetkilileri arama faaliyetlerinin
artacağını kaydetti. Enerji yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Çok
ciddi arama faaliyeti yapıldığını bugün itibariyle söylememiz
mümkün değil. İsrail’in Kıbrıs açıklarında denizdeki Leviathan doğalgaz sahası kadar rezerv olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin ilk yerli Trambüs’leri
yolcu taşımaya başlıyor
Bozankaya’nın üretimi olan Türkiye’nin ilk yerli Trambüs araçları,
yolcu taşımaya başlıyor. Türki-

telli katenerden alıyor. Lastik tekerlekli bu araçlar, şehir trafiği ile
entegre ilerliyor ve herhangi bir ray
sistemine ihtiyaç duyulmadığı için
yatırım maliyetinde avantaj sağlıyor. Böylece Trambüs, hem raylı
sistemler olmayan şehirler için iyi
bir alternatif oluyor, hem de raylı
sistemlere entegre çalışabiliyor..
Bozankaya üretimi olan trambüslerin, Türkiye genelinde ilk ve
örnek proje olarak Malatya’da
hayata geçtiğini kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Çakır seferler öncesinde
yaptığı açıklamada; “Toplu taşıma
araçları şehirlerin gelişmişliğini
gösteren en önemli parametrelerden bir tanesidir. Dizel yakıtlı
araçlara göre yüzde 70’leri bulan
bir enerji tasarrufu söz konusu.
Trambüslerin hem ilk yatırım ve
işletme maliyetleri düşük, hem de
yolcu sayısı daha fazla. Aynı za-

ye’de ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen
yerli Trambüsler, altyapı, üretim
ve test sürüşleri sonrasında ulaşım seferleri için kontağı çeviriyor.
Raylı sistemler ve toplu taşıma
araçlarına yaptığı yatırımlarla ön
plana çıkan Bozankaya’nın üretimi
olan Trambüsler, cer enerjisini çift

manda bu araçlar, tam bir çevre
yatırımı. Dolayısıyla trambüsler,
toplu taşımadaki kaliteyi yükseltirken daha çok yolcu taşımamızı
da sağlayarak tüm beklentilerimizi karşılıyor,” dedi. Üzerlerindeki
katener sistemiyle elektrik tellerine bağlanan, aynı zamanda dizel
motorla da kullanılabilen tram-
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büsler, 80 kilometre hız yapabiliyor. Her biri 270 kişi kapasiteli 10
trambüs, 8 aylık test sürüşleri sonrasında yolcu taşımaya başlıyor.

Seda Arslan
Logistical Dergi Üyesi

ULAKDER Ulaştırma ve Lojistik Eğitiminin
Rekabetçiliğini Arttıracak
Ülkemizde

ulaştırma ve lojistik eğitimi 1999 yılında İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Yüksekokulu bünyesinde başladığından beri büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Ülkemiz için yeni bir alan olan bu
eğitim alanı kısa zamanda pek
çok kamu ve özel sektör yüksek öğrenim kurumu tarafından
benimsenmiş ve ülkemizde bu
alanda eğitim veren kurum sayısı
büyük bir gelişme göstermiştir.

Ulaştırma ve lojistik eğitiminin
gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte,
bu alanda eğitim veren kurumların çabası müfredat oluşturma,
öğretim üyesi temini gibi konulardan lojistik eğitiminde kalitenin ve rekabetçiliğin arttırılması
yönüne doğru dönüşmüştür. Bu
alandaki eğitimin emekleme dönemi olarak adlandırılabilecek yıllarda lojistiğin çeşitli alanlarında
uzmanlığa sahip, sektörel tecrübesi yüksek ve akademik alana
sempati duyan profesyoneller,
eğitim kurumlarında YÖK’ten be-
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lirli izinleri alma koşuluyla dersler
vermişlerdir. Başka bir deyişle lojistik alanındaki eğitimin ilk yılları için “öğretim görevlisine göre
ders” yaklaşımı öne çıkmıştır.

Lojistik alanında eğitim kurumlarının sayılarının artması, bu alanda akademisyenlerin yetişmesi ve
bilimsel çalışmalar (tez, makale,
bildiri vb.) yapmalarıyla paralel
olarak gelişen lojistik eğitim camiası artık rekabeti müfredat ve
eğitim-öğretim kadrosu üzerinden yapabilecek konuma gelmiştir. Söz konusu gelişimde İstanbul
Üniversitesi’nin öncü rolü yanında çeşitli vakıf üniversitelerinde
konuya gönül vermiş akademisyen ve yöneticilerin çabaları ile
pek çok sanayi alanı için örnek
gösterilebilecek
üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları çerçevesinde UND, UTİKAD gibi kuruluşlar önemli rol oynamışlardır.
Lojistik eğitiminin bir kademe
daha gelişip, ülkemizin orta ve
uzun vadede ihtiyaç duyacağı
insan kaynağını yetiştirme konusunda yetkinliğini arttırması, bu
alandaki okullar arasındaki işbirliğine dayalı destekleyici rekabetle
mümkün olacaktır. Lojistik eğitim sektörünün tüm paydaşları,
aynı ortak amaç uğruna çaba sarf
ederken bir yandan da rekabetçiliklerini ve tercih edilebilirliklerini
arttırmak için belirli standartları
yakalamak durumundadır. Eğitim
kurumları ve öğretim elemanları
belirli standartları sağlayıp, hatta
bu standartların üzerine çıkarak
öğrenciler için tercih sebebi olmalıdır. Lisans ve ön lisans eği-

tim programları, eğitim-öğretim
kadroları elde var olanların en iyi
bileşimi olmaktan çıkmalı, lojistik
sektöründeki gelişim ve potansiyele ilgi duyan kişilerden öteye geçip uluslararası düzeyde bu alanda
eğitim veren kurum ve bireylerin standartlarını yakalamalıdır.
Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(ULAKDER), yukarıda bahsi geçen
konularda standartları belirlemek,
uluslararası ve ulusal gerekler ve
uygulamalar çerçevesinde kriterler ortaya koyarak, ulaştırma ve
lojistik eğitimi alanında değerlendirme, akreditasyon faaliyetleri
yaparak bu alandaki eğitimin arzu
edilen seviyeye gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Derneğin biri girişim olarak fikren oluşumundan, kuruluş
aşamalarının tamamlanın hayata
geçmesine kadar geçen süreç içerisinde akademik hayat - sektör ve
sektörel kuruluşlar birlikteliği eskiden olduğu gibi yine esas alınmıştır.
Böylelikle özel sektörden kamuya
geniş bir perspektifte konuya yaklaşma fırsatı söz konusu olmuştur.
Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (ULAKDER), ülkemizde
ulaştırma ve lojistik alanında eğitim veren ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve sertifika programlarının
müfredatının uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, öğretim üyelerinin yetkinliklerinin belirli kriterler içermesi başta
olmak üzere bu alandaki eğitimin
rekabetçiliğinin arttırılması için gerekli tüm mecralarda faaliyet göstermektedir. Lojistik eğitimi veren
kurumların müfredat yapısı, müfredat yapısında yer alması gereken

temel-ortak dersler ile farklı alanlarda uzmanlaşmaya yönelecek
okullara destek verilmesi, staj uygulamaları başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği imkanlarının
zenginleştirilmesi ile eğitim-öğretim kadrolarının akademik/sektörel gelişiminin sağlanmasına
yönelik kriterler oluşturulması
yine ULAKDER’in hedef ve faaliyetleri arasında yer almaktadır.
ULAKDER akreditasyonu ile, dernek ve oluşuma destek veren
başta UND olmak üzere sektörel
kurum ve kuruluşların istihdam
önceliğini bu akreditasyona sahip
okullara verecek olması ülkemizde bu alanda arzu edilen gelişimin
sağlanmasına destek olacağı gibi
son yıllarda bu alanda yaşanan
“okul, program ve öğretim elemanı” enflasyonunun da bir ölçüde kontrol altına alınması söz
konusu olacaktır. Akreditasyona
sahip okulların öğrencilerine sağlayacağı istihdam imkanları, henüz
akredite olamamış kurumların da
uluslararası ve ulusal akademik
standartlara yükselmek için daha
fazla çaba sarf etmesine neden
olacak ve böylelikle ulaştırma ve
lojistik eğitiminde bir ivme yakalanması sağlanacaktır. ULAKDER,
geçmişi 15 yıl gibi kısa bir süreye
dayanan genç bir alanda bugüne kadar gözlemlenmiş güzel bir
uygulama örneği olan akademik
hayat - özel sektör - sivil toplum kuruluşu işbirliği halkasında
önemli bir zincir olarak, konunun
öğrenci, mezun, lojistik şirketi,
eğitim-öğretim kurumu gibi tüm
paydaşlarını olumlu yönde geliştirmesinin beklendiği bir organizasyondur. Tüm paydaşların katkı,
katılım, destek ve işbirliği ile ülkemiz lojistik eğitiminin arzu edilen
düzeye gelmesinde önemli bir
rol üstlenmesi beklenmektedir.
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Yrd.Doç.Dr.A.Özgür
Karagülle

Türkiye’nin Gold Leed sertifikalı ilk lojistik
şirketi: SERTRANS LOGISTICS
SERTRANS LOGISTICS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş ile Sertrans’ın yeşil ofisi ve bugünlere nasıl geldiği üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Keleş: “Sürdürülebilirlik kavramı Sertrans için olmazsa olmaz” diyor.
Firmanızın kuruluşunu bize kısaca anlatabilir misiniz?
25 yıl önce, 1989 yılında Karaköy’de bu sektörde faaliyet vermeye başladık. O günkü iş yapış
modelinde Avrupa taşımaları ya
Almanya ya da Avusturya üzerinden aktarmalı olarak yapılıyordu,
direkt hattımız mevcut değildi.
Fransa’nın bir moda merkezi olması ve tekstil pazarının genişliği
nedeniyle ilk olarak 1990’da Fransa’ya direkt taşımacılık hizmetimizi başlattık. Neredeyse 30 günde
tamamlanan seferler, bizim direkt
hattımızla 5-6 günde tamamlanmış oldu. Bu durum pazarı çok

değiştirdi, alıcıların dikkatini çekti
ve Türkiye’den Fransa’ya yapılan
ihracata ciddi bir ivme kazandırdı.
Böylelikle sektörümüzde inovatif
yönümüzle fark yaratmaya başladık. 4 yıl sonra İspanya’ya karşılıklı
direkt taşımalarımızı başlatarak
yola devam ettik. 2000’li yıllara
geldiğimizde Profesör Dr. Armağan Kırım ile şirketimiz için ciddi
bir süreç analizine girdik, hedefler
belirledik. Bu hedeflerden birisi de
5 günde sabit yük taşıma günü garantisiyle iş yapmaktı. Şuanda bu
projeyi Day 5 Done olarak yürütüyoruz. Yani Avrupa’daki 5 ülkeye 5
gün süre garantili karşılıklı sefer-
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lerle hizmet vermeye başladık. 2
yıl sonra yurtdışı yapılanmalarımızı
oluşturmaya başladık, 1 yıl sonra
da, 2003’te o yıllarda sektörümüze
büyük ivme katmış yeni bir ürünümüzü daha ortaya koyduk ve karayolu ile 10 günde Kuzey Afrika’ya;
Fas-Tunus seferlerimize başladık.
Kısa süre sonra bu süreyi 8 güne
indirdik. Şirket tarihçemizdeki bu
öncü örneklerimiz ve daha pek
çok örnek katma değerli lojistik
hizmetlerimiz ve çalışma modellemelerimiz, aslında sektörümüzün
ve sektörümüzün tüm bileşenlerinin, yerli/yabancı ithalatçı ve ihracatçı müşterilerimizin ve o yılların

iş yapış modellerinin geçirdiği evreleri ortaya koyması bakımından
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
Türkiye’de ilk askılı taşımayı da
bizim gerçekleştirdiğimizi ifade
etmek isterim. Bizler bu işin görünmeyen kısmında yer alan oyuncularıyız ancak yine de süreçlere
ve ticaretin gelişmesine çok fazla
katkımız olduğuna inanıyorum.
Sertrans’ın Türkiye’deki yeri ve
önemi sizce nedir?
Tabi ki insanın kendini değerlendirmesi çok adil olmaz ama bu
soruya cevap vermek gerekirse
şunu söyleyebilirim; biz hep yeniliklerin, ilklerin peşinde koşmaya
çalıştık. Daima olumlu hırs, iç-dış
müşteri odaklılık, farklılaşan ihtiyaçlara çözüm üretebilmek,
müşterilerimiz için her zaman en
iyisini yapmaya yönelik çabamız
devam etti. Lojistik sektörünün
Türkiye’deki öncü firmalarından
biri olarak, hızlı değişimlere ayak
uyduracak esnekliğe sahip olmak
için, bu değişimleri çok yakından
izliyor, konumumuzu buna göre
ayarlıyor ve tabii ki risk yönetimini
de çok ciddiye alıyoruz. Diğer yandan, az önce de bahsettiğim üzere

“müşteriyi” daima odak noktamıza alarak, müşterimizi dinliyor,
ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru
anlayıp profesyonel çözümler üretiyor, müşteri memnuniyetini ve
müşteri sadakatini en üst seviyede
tutmaya çalışıyoruz. Müşterimize,
ihtiyaçlarına bire bir karşılık gelen
en yüksek kalitedeki hizmeti verme prensibimizden asla taviz vermiyoruz. Bu anlamda dünya standartlarında hizmet veren çok az
sayıdaki Türk şirketinden birisiyiz.
Sertrans’ın sektörde imza attığı
ilkler nelerdir?
Lojistik sektöründe 25 yılı geride
bıraktık. Kurulduğumuz günden
bu yana her zaman içinde olunan
dönemin gelişen, değişen ihtiyaçlarına ilk ve kalıcı çözümleri getiren
bir firma olduk. Sektörde ilk olarak
askılı taşımacılığı başlatan, Kuzey
Afrika’ya karayolundan ilk taşımayı yapan, uydu takip sistemlerinden, IT teknolojilerindeki altyapılara kadar tüm ileri teknolojileri ve
yenilikleri ilk olarak uygulayan firmayız. Türkiye’de ve uluslararası
lojistik sektöründe bir ilk olan yeni
inovatif ürünümüz “IQ+ Shuttle”’ı
hizmete sunduk. Bu ürünümüzle

Hakan Keleş
SERTRANS LOGISTICS Yönetim Kurulu Başkanı
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Avrupa’daki 6 şehre “ Uçak hızında karayolu taşımacılığı” hizmetini
maksimum hızda, karşılıklı ve süre
garantili olarak vermekteyiz. Diğer yandan, Avrupa’nın en önemli karayolu network ağı “System
Alliance Europe”a üye olan ilk ve
tek Türk şirketiyiz. 2013 yılı sonunda hizmete açtığımız 50.000 m2
arazi üzerine kurulu Hadımköy
Tesislerimizi ve Genel merkezimizi
ise “Yeşil Bina” olarak inşa ettik.
Tesisimiz Türk lojistik sektöründe
ilk kez “GOLD LEED” sertifikasına
sahip olan tesis olma özelliği taşıyor. Buradaki en önemli yenilikçi
yaklaşımımız ise ADR (Tehlikeli
Maddeler) depomuza yaptığımız
yatırımımız oldu. Tesisimizle aynı
arazi içinde ancak müstakil olarak
2.000 m2 alan üzerine inşa ettiğimiz gümrüklü ADR depomuz
İstanbul/Avrupa yakasının özel
sektör tarafından işletilen ilk ve
tek müstakil ADR deposu olma
özelliğini taşıyor. Tehlikeli maddeler depomuz, bu bölgenin tüm
ihtiyacını karşılamaya yetecek
kapasiteye sahip. Kısaca bugün
de, sektörün “inovatörü” olma
özelliğimizi halen koruyoruz.
Bu kadar çok ilki bir arada bulundurmanızın ilham kaynağı nedir?
Ben eşimle beraber çalışıyorum.
Tanıştığımızda hem hayat arkadaşlığını hem de iş ortaklığını beraber
yürütmeye karar verdik. Bu durum
ikimizin de vizyonundan kaynaklanıyor. Birbirimizi destekleyip,
mesai arkadaşlarımızla yeni fikirler geliştiriyor ve sürekli beyin fırtınası yapıyoruz. Bir tekstil firması
nasıl sürekli yeni bir kreasyon, yeni
bir ürün üretiyorsa bizim sektörümüz için de aynı şeyin yapılması
gerektiğine inandık her zaman.
Müşterinin ihtiyacına ve beklentisine göre alternatifler üretmeye
çalıştık. Sonraki jenerasyonlara

onları daha ileriye götürebilecek
birtakım izler bırakmaya çalıştık.
Şuanda içinde bulunduğumuz tesis hangi alanlarda hizmet veriyor?
50.000 m2 lik bir alana sahip olan
bu tesisimizin 2.500 m2 lik alanında genel müdürlük binamız bulunuyor. 38.000 m2’lik depo ve
antrepo alanına sahibiz. Hem e-lojistik hem de katma değerli diğer
hizmetlerimiz ile çok geniş bir yelpazede ve yüksek kalitede hizmet
vermekteyiz. Ayrıca bu alan içerisinde yer alan 2.000 m2 lik müstakil olarak inşa edilmiş ADR’li ürün
depolama alanımız da mevcut.
Tehlikeli maddeler yönetmeliğinde normal ve yanıcı maddelerin
bir arada bulunmasına müsaade
edilmez. Bu nedenle bu depomuzu tesisimizin 500m ötesinde ayrı
bir binada, sadece ADR ürünlerini
kapsayan yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanmasını sağlayacak
şekilde oluşturduk. Bunların yanı
sıra Hadımköy tesislerinde sadece
e-lojistik hizmetlerine ayırdığımız
toplam 18.000’lik; Samandıra Tesisleri’nde yine e-lojistik hizmetleri için kullanılan 10.000 m2 alanda
yıllık toplam 42 milyon online ürün
kapasitesine sahibiz. Müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları
doğrultusunda, depo içi tüm katma değerli hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. Müşterilerimize verdiğimiz proje danışmanlık hizmetinin
yanı sıra, kalite kontrol, elleçleme,
paketleme,
etiketleme-kutulama-ütüleme -asorti oluşturma-barkodlama,
garanti belgesi ekleme, güvenlik alarmı
takma, iade lojistiği, promosyonel
dönem ve kampanyalı
ürün hazırlıkları, 7/24
zincir mağaza, AVM
ve outlet dağıtımları-

mızın yanı sıra, iade ürün toplama,
imha gerektiren ürünlerin toplanarak atık değerlendirme hizmetlerinin verilmesine varıncaya dek
çok geniş bir yelpazede ve yüksek kalitede hizmet vermekteyiz.
Sertrans böyle bir projeye neden
ihtiyaç duydu? Tesisi Hadimköy’de
kurmak istemenizin nedeni nedir?
İş hacmimizdeki artışlar kapasitemizin de artmasını sağladı.
Hadımköy’den önce hep kiralık
alanlarda hizmetlerimizi gerçekleştiriyorduk ve Avrupa yakasında
yerimiz yoktu. Planladığımız standartlara uygun bir yeri kiralayarak
bulabilmemiz mümkün değildi.
Bu anlamda baktığınızda yine bizim planlayıp tasarladığımız bir
depo ile istediğimiz standartlara
ulaşabilmek mümkün olabilirdi.
Hadımköy’de 1999 yılında satın
alınmış bir arazimiz bulunduğu için bunu kullanmaya karara
verdik. Yeni lojistik merkezimiz
olarak Hadımköy’ü seçmemizin
en önemli nedeni, sahip olduğu
stratejik konum ve lokasyon olması, hem şehre yakın, hem de
büyük araçların rahat giriş çıkışı
ve lojistik optimizasyon için şehrin
dışında kalan bir yer. Lokasyonumuzun Ambarlı limanına yakın olması bizim için avantaj, ancak biz
bunu planlarken gümrüğün
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Çatalca ya da Halkalı’da mı olacağı belirsizdi. Bizim öngörülerimiz
ve biraz da şansımız bir araya gelince tesisin Hadımköy’de olması
bizim için daha da avantajlı hale
gelmiş oldu. Yeni merkezimiz
için, bu denli önemli başka bir
stratejik nokta bulmamız zordu.
Çevresel sorumluluklarınızla ilgili
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Günümüzde, müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabet ortamında tutunabilmek için lojistik firmaları artık sosyal sorumluluk anlayışı
ile doğal kaynakların mümkün olduğunca ölçülü ve adil kullanımını dikkate almak zorunda. Bugün
dünya üzerindeki birçok firma lojistik hizmet sağlayıcı firmalardan,
düşük maliyet ve yüksek kalitenin
yanı sıra çevreci uygulamalar da
bekliyor. Biz de Sertrans olarak,
tüm faaliyetlerimizde doğal kaynaklarımızı koruyarak, yarınlara
bugünden daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Buradan hareketle; ISO 14001
şartlarına göre oluşturduğumuz
Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli
geliştirerek yayılımını sağlıyor ve
tüm paydaşlarımızın çevre bilincini arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Lojistik hizmetlerimiz sırasında çevreyle dost teknolojiler ve
malzemeler kullanıyoruz, doğal
kaynakları en verimli şekilde
kullanmak amacıyla her türlü gelişmeyi takip ediyoruz.
Atıklarımızı minimum seviyede
tutarak, mümkünse geri dönüşümünü sağlayarak çevre kirliliğini
önlemek için tedbirler alıyoruz.
Çevre yönetimi konusunda
çalışanlarımızı bilinçlendiriyor
ve gerekli iç ve dış eğitimler
ile şirket içi çevre bilincini
arttırıyoruz. Sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine
getiriyor; etik kurallara, ulusal

ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uyuyoruz. Temel çevre
politikamızı bu şekilde özetleyebiliriz. 2013 Ekim ayında hizmete
giren Hadımköy’deki 50.000 m2
arazi üzerine kurulu yeni lojistik
merkezimizin YEŞİL BİNA olarak
tasarlanması ve inşa edilmesi yönünde ortak bir karar aldık. Hadımköy’deki yeni merkezimiz,
inşaat planlarından başlayarak
enerji modellemesinden, günışığı
simülasyonuna varıncaya dek tamamen ekosisteme uyumlu hale
getirilerek tamamlandı. Dünyada
LEED sertifikasyonu olarak bilinen
“ yeşil bina” sertifikamız için de,
merkezi Amerika’da bulunan US
Green Building Council’a yaptığımız müracaat sonucunda da Gold
Leed Sertifikası’na layık görüldük.
Böylece hem lojistik sektöründe
bir ilke sahip olduk hem de daha
önce belirttiğim gibi, bulunduğumuz topluma, insana, bizden
sonraki nesillere ve yaşadığımız
dünyaya karşı sorumluluklarımızı
bir nebze olsun yerine getirmenin
mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. “Yeşil Lojistik” lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini ölçmek ve bu etkileri en
aza indirgemeye çalışarak tüm lojistik süreçleri çevreye en az zarar
verecek şekilde gerçekleştirmek
olarak tanımlanabilir. Bizim yeşil lojistik yaklaşımımız, öncelikle
yaptığımız tüm faaliyetleri ölçümlemekle başlıyor. Karbon ayak izimizi ölçüyor ve küresel ısınmaya
sebep olan en temel seragazı karbon dioksitin çevreye salınımının
azaltması için projeler üretip uyguluyoruz. Bunların başında, karayolu kullanımı yerine çoklu taşıma
modellerine, yani multimodal taşımacılığa ağırlık vermek geliyor.
Örneğin 2012 yılında, bir önceki
yıla oranla karayolu kullanımını
%38 oranında azaltarak ve Ro-Ro

kullanımına ağırlık vererek, hem
yakıt tasarrufu sağladık hem de
karbondioksit salınımını azaltmış
olduk. Böylece sadece 2012 yılında
yaklaşık 10.000 ağaçlık bir ormanın yok olmasını önlemiş olduk.
Diğer yandan, zorunlu karayolu
faaliyetlerimiz için öz mal araç filomuzun tamamının, AB’nin Co2
emisyon standartlarına uygun olarak Euro/5 ve Euro/6 normlarında
olmasına büyük önem vermekteyiz. Filomuz, uluslararası standartlar gereği kabul görmüş, çevreye
en az zararı veren motorlara sahiptir. Öte yandan, tüm araçlarımızın, üretici firmalarının yetkili
temsilcileri tarafından düzenli
olarak ses ve egzoz emisyon testlerine tabi tutularak kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca araçlarımızda,
nitrojen oksit gibi zararlı egzoz
gazlarını su buharı ve zararsız nitrojene dönüştüren sentetik üre
solüsyon kullanılmaktadır. Araçların iç ve dış temizliğinde kullanılan
malzemelerin dahi çevre dostu
olmasına büyük özen göstermekteyiz. Yine araçlarımızın dış temizliğinde kullanılan suları ise, hiçbir
şekilde toprağa karıştırmadan ayrı
bir depoda muhafaza etmekte ve
bunları Belediye ve İSKİ yetkililerince belirlenmiş atık su tanklarına boşaltmaktayız. LAS-DER’le
olan işbirliğimiz çerçevesinde de,
araçlarımızda kullanılmış ve ömrü
tamamlanmış lastikleri geri dönüşüme vererek, doğaya karışmadan yeniden geri kazanılmasını
sağlamaktayız. Bu kapsamda 2011
– 2013 yılları arasında LAS-DER’e
geri kazanım için verilmiş toplam
lastiğimiz 12.280 Kg.’ı bulmuştur.
“Yeşil Lojistik” konusundaki hassasiyetimizi, “yeşil ofis” alanında
da sürdürmekteyiz. Tüm tesislerimizde ve genel merkezimizde,
başta su ve elektrik gibi enerji
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kaynaklarının tasarruflu kullanılması, zorunlu haller dışında kağıt
kullanımının tamamen durdurulması, kağıt ve pil atıklarını toplamak üzere ayrı oluşturulmuş geri
dönüşüm ünitelerinin bulundurulması ve bunların periyodik olarak
ilgili geri dönüşüm merkezlerine
gönderilmesi, ofis temizliğinde
kullanılan malzemelerin çevre
dostu olması, gün ışığından daha
fazla yararlanmak üzere mesai saatlerinin yaz saati ve kış saati olarak yılda 2 kez yeniden düzenlenmesi gibi uygulamalarımız vardır.
Son olarak, sektörde bir ilk olan
“yeşil bina” uygulamamızdan da
bahsetmek isterim. YEŞİL BİNA
yatırımımızı, sadece çevreci yaklaşımımızın bir göstergesi olarak
değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz topluma, insana, gelecek nesillerimize ve yaşadığımız
dünyaya karşı kurumsal bir sorumluluğumuz olarak görmekteyiz.
Yeşil Bina projemizi kısaca özetlemek gerekirse; bugün dünyadaki
binaların ve yerleşimlerin küresel
ısınmaya sebep olan başlıca seragazı CO2 salınımının %40’ından
sorumlu olduğu verilerle ortaya
konmuş durumda. Bina ve yerleşimlerin çevreye olan olumsuz etkileri bununla da sınırlı değil, aynı
zamanda su kullanımının yaklaşık
%12’si, atıkların %65’i ve elektrik tüketiminin de %71’inden sorumlular.
Oysa arazi seçiminden başlayarak
tüm bir yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilmiş, sosyal ve
çevresel sorumluluk anlayışıyla
tasarlanmış, iklim verilerine ve o
yere özgü koşullara uygun planlanmış, sadece kendi ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla donatılmış, tamamen doğal ve atık üretmeyen
malzemelerin kullanıldığı, kısaca
ekosisteme duyarlı yapılar inşaa
etmek te mümkün. Bu şekilde ta

mız müracaat sonucunda da Gold
Leed Sertifikası’na layık görüldük.
Böylece hem lojistik sektöründe bir
ilke sahip olduk hem de daha önce
belirttiğim gibi, bulunduğumuz
topluma, insana, bizden sonraki
nesillere ve yaşadığımız dünyaya
karşı sorumluluklarımızı bir nebze olsun yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

sarlanmış ve inşa edilmiş Yeşil Bina’ların enerji tüketiminde %24-50,
CO2 salınımında %33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70’e varan bir düşüş sağladığı ise, geçtiğimiz yıllarda Amerika’da yapılan
araştırmalar sonucu tüm dünyayla
paylaşılmış durumda. 2013 Ekim
ayında hizmete giren Hadımköy’deki 50.000 m2 arazi üzerine
kurulu yeni lojistik merkezimizin
YEŞİL BİNA olarak tasarlanması
ve inşa edilmesi yönünde ortak bir
karar aldık. Hadımköy’deki yeni
merkezimiz, inşaat planlarından
başlayarak enerji modellemesinden, günışığı simülasyonuna varıncaya dek tamamen ekosisteme
uyumlu hale getirilerek tamamlandı. Dünyada LEED sertifikasyonu
olarak bilinen “ yeşil bina” sertifikamız için de, merkezi Amerika’da bulunan US Green Building
Council’a yaptığımız müracaat
sonucunda da Gold Leed Sertifikası’na layık görüldük. Böylece
hem lojistik sektöründe bir ilke
sahip olduk hem de daha önce
belirttiğim gibi, bulunduğumuz
topluma, insana, bizden sonraki
nesillere ve yaşadığımız dünyaya
karşı sorumluluklarımızı bir neb-

ze olsun yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.
Niçin Gold Leed Sertifikası almak
istediniz?
Bu projenin, birkaç sene öncesinde Avrupa’da tekstil firmalarının
karbon salınımı vergisinin perakendeye yansıtılacağı konuşuluyordu. Bu durum, sürecin içinde
yer alan tüm firmalar için çok büyük bir maliyet ve sıkıntı doğurdu. Akabinde biz bunu kendimize
göre nasıl ayarlayabiliriz diye düşündük ve 2013 Ekim ayında hizmete giren Hadımköy’deki 50.000
m2 arazi üzerine kurulu yeni lojistik merkezimizin YEŞİL BİNA olarak tasarlanması ve inşa edilmesi
yönünde ortak bir karar aldık.
Danışman firmamıza her şeyi leed
sertifikası kriterlerine göre yapmak istediğimizi belirttik.Projemiz
inşaat planlarından başlayarak
enerji modellemesinden, günışığı
simülasyonuna varıncaya dek tamamen ekosisteme uyumlu hale
getirilerek tamamlandı. Dünyada
LEED sertifikasyonu olarak bilinen
“ yeşil bina” sertifikamız için de,
merkezi Amerika’da bulunan US
Green Building Council’a yaptığı-
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Bu sertifika sizin için ne ifade
ediyor?
Bulunduğumuz topluma, insana,
bizden sonraki nesillere ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda
liderlik etmenin mutluluğunu ve
huzurunu yaşıyoruz. Ayrıca Sertrans olarak, tüm faaliyetlerimizde
doğal kaynaklarımızı koruyarak,
lojistik faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
indirgemeye çalışarak yarınlara
bugünden daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın
yanında, bu sertifikaya layık görülmek bizi ayrıca gururlandırıyor.
Şirket içinde genel olarak ne gibi
eğitimler veriyorsunuz? Gold
Leed sertifikası ile ilgili eğitimleriniz nasıl yapılıyor?
Eğitim ihtiyaçlarımızı belirlerken
ve planlarken, temellerini yıllar
önce attığımız modern insan kaynakları yaklaşımlarını kullanmaktayız. Eğitim planlamalarımızın en
önemli kriteri ise, çalışanlarımızın
hem mesleki donanımları hem de
kişisel gelişimleri açısından bireysel ihtiyaçlarına bire bir dokunan,
hem bireysel hem de kariyer gelişimleri anlamlarında tam da ihtiyaçları olan eğitim çalışmalarının
planlanması oluşturmaktadır. Bu
eğitimlerin en verimli şekilde olması açısından da gerekli olan tüm
iç ve dış kaynakları kullanıyoruz.

Personel eğitimlerimizde iş güvenliği, acil durum planları, kalite
yönetim sistemleri eğitimlerinin
yanı sıra aldığımız belgelerle ilgili
personeli bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda belgelerin yenilenmesi veya içerikleri,
belgelerin de sürdürülebilir olması adına personelimizi üzerlerine
düşen görevler hakkında düzenli
olarak bilgilendiriyoruz. Gold Leed
sertifikamız da tüm bu eğitim sürecine dahil oluyor. Diğer yandan,
iç eğitim programlarımızda sahip olduğumuz şirket içi eğitimci
programımız gerek iş başı eğitimlerinde gerekse oryantasyon eğitimlerinde sisteme ciddi katkılar
sağlamaktadır. Özellikle Mesleki
Bilgi ve Teknik gerektiren eğitimlerde İç eğitimcilerimizin büyük
katkıları bulunmaktadır. İç eğitimci kadromuz sürekli kendini yenileyen, eğitimci becerilerini geliştiren
ve konularında uzmanlaşmış çalışanlarımızdan
oluşuyor. Her
zaman iç değerlerinin kariyer
gelişimlerinde
fırsat veren ve
kendilerini üst
basamaklara taşımak için gerekli tüm kaynakları
sağlayan, kendi
yöneticilerini
yetiştirebilen
ve geliştirebilen bir firma olmaktan
gurur
duyuyoruz.
İleriye dönük hedefleriniz nelerdir ve bu hedeflerde sürdürülebilirlik nerede yer alıyor?
Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını daima ön planda tutmak ve
onların ihtiyaçları doğrultusunda
çağdaş geniş hizmet yelpazesiyle

hızlı ve doğru çözümler üretebilmek Sertrans Logistics’in en temel
iş yapış prensibidir. Sürdürülebilirlik ise Sertrans için olmazsa olmaz
bir kavram. Çevre sorumluluğu
ve bilinci, dönemsel olarak alınan
geçici tedbirler ve kısa süreli çalışmalarla değil, bu yöndeki çaba ve
çalışmaların sürekliliği ile kendini
gösteriyor dolayısı ile süreklilik
arz edecek uygulamalarımızın en
basit örneğini “yeşil ofis” alanındaki çalışmalarımız oluşturmaktadır. Tüm tesislerimizde ve
genel merkezimizde, başta su ve
elektrik gibi enerji kaynaklarının
tasarruflu kullanılması, zorunlu
haller dışında kağıt kullanımının
tamamen durdurulması, kağıt ve
pil atıklarını toplamak üzere ayrı
oluşturulmuş geri dönüşüm ünitelerinin bulundurulması ve bunların periyodik olarak ilgili geri
dönüşüm merkezlerine gönderilmesi, ofis temizliğinde kullanılan

malzemelerin çevre dostu olması,
gün ışığından daha fazla yararlanmak üzere mesai saatlerinin yaz
saati ve kış saati olarak yılda 2 kez
yeniden düzenlenmesi gibi uygulamalarımız var. Bu işin içinde en
azından 40-50 sene daha var olacağımızı varsayarsak; bu süre boyunca sürdürülebilirliği her zaman
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odağımızda tutacağız. Lojistik sektörü olarak hem sürdürülebilirlik
anlamında hem de sektörün kendi
değerlerini, kriterlerini ve etiğini
belirlemesi anlamında bize çok
büyük görevler düşüyor. Bu gibi
örneklerin giderek artması ve herkesin kendi üzerine düşeni yapmasıyla Türkiye’nin lojistik üs haline
gelebilmesinin daha kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum.
Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Çok farklı bir dünya içerisinde büyüyorsunuz. Sokakta oynayamayan bize göre daha az sosyalleşebilen insanlarsınız. Böyle durumlar,
duygu durum bozuklukları, hayattan keyif alamama, manevi
tatminsizlikler ve hedef koyamamaya yol açıyor. Bugün bize dayatılan bu süreçte insanlar kişisel
kariyerlerinden taviz veriyor. Benim size tavsiyem; hedefinizi belirleyin. Kavgadan
vazgeçmemenizi,
mücadeleye devam
etmenizi sağlayacak ve sizi sürekli
hırslı tutacak bir hedefiniz olsun. Hem
ulaşılabilir hem de
ütopik hedefleriniz
olsun. İstikrar ve
uzun süreli çalışmanın faydası hayatta
her alanda geçerlidir. Mesleki anlamda bir saygınlık kazanmak ve otorite
olmak istiyorsanız istikrarınızı
koruyun. Kısa zamanlarda çok
fazla yerde çalışmış olmak, firma
değiştirmek ciddi donanımlarınız
olsa dahi karşı tarafta güzel izlenimler uyandırmaz. İstikrarlı olun
ve ne istediğinizi bilin. Lojistik tarafında mı ve hizmet alan tarafta
mı olacaksınız buna karar verin.

Türkiye’de tehlikeli madde
taşımacılığı ne durumda?

Özge Altınbıçak
Logistical Dergi Üyesi

Taşımacılıkta

dikkat edilmesi
gereken önemli noktalardan biri
tehlikeli maddelerin güvenli bir
şekilde naklinin sağlanmasıdır.
Tehlikeli maddeler; eşyalara, çevreye ve insanlara zarar verebilen,
onarılmayacak kazalara yol açabilen, her türlü yanıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, aşındırıcı ve radyoaktif maddeleri içerir. Her sınıfa ait
olan tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasında her ürün için bir alt
sınıf numarası, bir harf, bir kimlik
numarası (UN Numarası) bulunmaktadır. Tüm taşıma tipleri için
(deniz, hava, tren, kara ve iç suyolları ile taşıma) tehlikeli maddelerin sınıflandırılması UNITED NATIONS Committee of Experts on
the Transport of Dangerous Goo-

ds (UN) tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’de enerji lojistiğinin büyük bir kısmını akaryakıt/LPG/LNG
sektörü oluşturuyor ve bu sektör
hızla büyümeye devam diyor. Sorumluluk gerektiren bir iş olan
akaryakıt/LPG/LNG
taşımacılığı
fazlasıyla risk taşıyan ve bu risklerin önlenememesi sonucunda
geri dönüşü mümkün olmayan
kazalar meydana getirebiliyor.
Bu zararların önlenebilmesi, risklerin ortadan kaldırılması için ne yapılabilir? İşte tam bu noktada ADR
devreye giriyor. ADR Tehlikeli
Malların Uluslar arası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. 48 ülkede geçerlidir. ADR
Konvansiyonu Birleşmiş Milletlere
bağlı yayınlanma tarihi 30 Eylül
1957 tarihinde Cenevre’de yapılmış ve 29 Ocak 1968’De yürürlüğe girmiştir. 5434 sayılı Kanunla
uygun bulunan Tehlikeli Malların
Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına
katılmamız kararı 30.10.2009 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
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rürlüğe girmiştir. 22.03.2010 tarihi
itibariyle de ülkemiz ADR’ ye taraf
olmuştur. ADR sözleşmesi tehlikeli maddeler taşınırken insanların
hayatlarını güvence altına alıp,
hayvanların, çevrenin korunması
için belirli standartlar ortaya koyar
ve bu anlaşma, taraf olan ülkeler
tarafından uygulamaya koyulur.
Peki sadece bunlar yeterli mi?
ADR’ de aynı zamanda belirli standartların koyulmasının yanında
taşıma faaliyetinde yer alan göndericilerin, alıcıların, yükleyenlerin, boşaltanların, taşıyıcıların,
ambalajların ve malı taşıyan aracın
sürücülerinin ADR yönetmeliğinin
kapsamında alınan sertifikalara
sahip olması da gerekir. Alınan
eğitim sırasında uluslar arası sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı konusunda bilinçlendirilip,
ADR sınavına girip başarılı olanlara
ADR sürücü ehliyeti verilmektedir.
Zorunlu Tehlikeli Madde Eğitimleri Nelerdir?
SRC5 (ADR Belgesi) Eğitimi

SRC5-ADR
Uzmanlaşma
Eğitimleri
(Patlayıcı,
Radyoaktif ve Tanker taşıması için)
ADR Tehlikeli Maddeler Genel
Farkındalık,
Güvenlik
ve Göreve Özgü Eğitimler
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı
Eğitimi
30 Haziran 2015 tarihinden itibaren yıllık 50 ton
ve üzeri yük taşıyan, gönderen,
yükleyen, dolduran ve boşaltan
vs.
faaliyetleri
gerçekleştiren
tüm işletmeler
için TMGD (Tehlikeli
Madde
Güvenlik Danışmanı)
hizmet
alınması zorunludur. Az önce
bahsettiğimiz
akaryakıtın, alt
başlıklarından
olan petrol sektöründe de ADR’
ye uyum süreci;
üretim, eğitim,
yönetim ve denetim şeklinde
programlıdır.
Alışan Group Genel Koordinatörü, DTD Genel Sekreteri Jan Devrim’in açıklamasına
göre; “Ülkemizde TÜİK verilerine
göre tehlikeli madde lojistiğine
dair bir istatistik sahibi değiliz. Elimizdeki istatistik enerji ve akaryakıt sektörü üzerinedir. Çünkü kimya sektörü, ürünlerinin tehlikeli
olduğunun çok farkında değildi.”
Fakat 1990’lı yıllarda sanayide yaşanan gelişmelere göre bu tür taşımaların arttığını görebiliriz. Yine
de Türkiye açısından baktığımız
zaman birçok Balkan ülkesinden
daha ileride olduğumuz görülü-

yor. Firmalar araçlarının yatırımlarını ADR’ li araçlardan kullanarak
hizmet kalitelerini artırma yolunda büyük gelişme gösterebilirler.
Tabi ki tehlikeli madde sadece
ADR’den ibaret değildir. ADR sadece karayolu ulaşım şeklindeki
konvansiyondur. ADR dışında denizyolu için; IMDG, havayolu için;
DGR, demiryolu için; RID, kanal ta-

şımacılığı için ise ADR çok önemli
konvansiyonlardır. Konvansiyon
içerik yönünden oldukça kapsamlıdır ve sık sık güncellenmektedir.
ADR‘ yi uygulayan birçok şirket
vardır. Bunların arasında ki SERTRANS LOGISTICS’in Türkiye’de tek
olan ayrı bir binası bulunmaktadır.
ADR, taşımacılık açısından bakıldığında diğer konvansiyonlara göre
neden daha fazla önem arz ediyor?
PETDER’in verilerine göre, Türkiye’ de tehlikeli madde taşımacılığı
22 milyon ton civarında ve bu taşı-
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maların %90’ı karayolunda gerçekleşmektedir. Bu veriye dayanarak
ADR’ nin neden bu derece önemli
olduğunu görebiliyoruz. Bunlara
rağmen en önemli unsur insandır.
İnsan bilgisiz, eğitimsiz olduğu sürece hangi önlemler alınırsa alınsın
kazaların önüne geçilmesi zorlaşır. ADR yalnızca çevrenin güveliği açısından araçlara ilişkin belirli
standartlar koyan
değil,
sürücüleri
ve onlarla seyahat
eden insanlarında
bilinçlenmesi konusunda büyük önem
taşıyan uluslararası bir anlaşmadır.
UND (Uluslar arası
Nakliyeciler Derneği)’nin İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Uluslararası
ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni Alper Özel’in bu konu
hakkındaki görüşleri ise şöyledir;
Türkiye’nin tehlikeli madde taşımacılığı geçmişi çokta
yeni değil. Aslında
1950’li yıllarda limanlara tehlikeli
madde koyulmasına ilişkin bir takım çalışmalar olmuştur. Daha
sonra 1976 yılında o zaman ki Ulaştırma Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Karayolu Tehlikeli
Madde Taşıma Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik tam uygulanmış ya da uygulanmamış ayrı
bir tartışma meselesidir. Bu konu
hakkında Çevre Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar vb. Bakanlık’ların da çıkarmış
olduğu yönetmelikler var. Uygulamada çok aksaklıklar yaşanmış
ve dolayısıyla ülkemizde teamül

Alper Özel
UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

haline gelmemiştir. Ta ki 90’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin ihracatı, ticareti, sanayisi gelişmeye
başladıktan sonra özellikle Avrupa’dan Türkiye’ye tehlikeli madde
taşıması söz konusu olduğundan
bu taşımaları kimin nasıl yapacağı soruları akla gelmiştir. Çünkü
tehlikeli maddenin taşınması için
bir sözleşmeye taraf olunması
gerekmektedir. Taraf olunması
için ise bu tehlikeli maddeyi taşıyacak sürücülerin eğitimli olması
ve aynı zamanda sertifikasyona
ihtiyaç duyulur. Biz Türkiye olarak
bu sertifikasyonu sağlayamıyoruz.
Çünkü sözleşmeye taraf değiliz. O
zaman Almanya ile bir yardımlaşma anlaşması yapılmış ve 2010 yılına kadar bizim Türk sürücülerimiz
Alman ADR belgeleri ile yurtdışına taşıma gerçekleştirmişlerdir.
Türkiye üye olduktan sonra bu iç
mesele haline gelmiş ve kendi sürücülerini eğitmeye başlamıştır.
Şuanda istenen düzeye gelindi
mi sorusuna cevap verecek olursak; yavaş ama emin adımlarla
ilerliyoruz denilebilir. Bununla ilgili
olarak yeni yönetmelikler çıkarıldı.
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşıma
Düzenleme Genel Müdürlüğü kuruldu. En önemlisi de sürücü ve
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danışman eğitimlerine oldukça
önem verilmektedir. Bu konuda
yetişmiş insan kaynağı mevcuttur. Şu an Avrupa Birliği ile de bir
eşleşme projesi devam ediyor.
Denetimlerin nasıl yapılacağı eğitimleri alınıyor. Yakın zaman karayolunda da denetimler başlayacak
ve sistem çok daha iyi oturacaktır.
ADR kapsamında depo konusuna
gelirsek; biraz sıkıntılı olduğunu
söyleyebiliriz. Bazı tehlikeli maddeleri koymak için uygun standartta depolarımız var. Ancak bunun yeterli olmadığını görüyoruz.
Depo konusu ayrı bir uzmanlık
gerektiren konudur ve bunun da
yaygınlaşması gerekiyor. Çünkü
uygun şartlarda olmayan durumlarda tehlikeli madde depolandığını görüyoruz. Bu yüzden bu
standartları iyi bilmek gerekir. Bunun için de yine her şeyden önce
eğitim ön planda tutulmalıdır.
Kimya sanayisinde mevzuat sürekli gelişiyor. Bununla beraber
ADR sözleşmemiz 2 yılda bir güncellenir. Dolayısıyla uluslararası
mevzuata tabi olduğumuz için
sürekli bir güncelleme vardır. Buradan da anlaşılıyor ki ADR her
zaman gelişme sürecindedir.

Kadıköy Belediyesi e-atık
topluyor

Ülkemizdeki yönetmelikte elekt-

rikli ve elektronik eşya, alternatif
akımla 1000 voltu, doğru akımla
da 1500 voltu geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla
tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana
bağımlı olan eşyalar ve bu akım
ve alanların üretimi, transferi ve
ölçümüne yarayan eşyalar olarak
tanımlanmıştır. Bu eşyalara atık
denilebilmesi için kullanıcısı için
kullanım değeri kalmamış ya da
kullanılmaz duruma gelip hasar
görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülmesi gerekir.
Elektronik cihazların tür ve sayısı

her geçen gün ülkemizde ve dünyada artmaktadır. Gelişmiş ve çok
fonksiyonlu elektronik cihazların
daha sık değiştirilmesi, daha fazla elektronik atık oluşmasına neden olmaktadır. Bu, aynı zamanda elektronik atıklar açısından
önemli bir atık yönetim problemini de beraberinde getirmektedir.
Neler AEEE (Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya) kapsamına girer
diye düşündüğümüzde; büyük ev
aletlerini (çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, pişirme cihazları,
elektrikli ısıtıcılar, elektrikli radyatörler, elektrikli ve elektronik eşya
tanımı kapsamındaki diğer büyük
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Kübra Terzi
Logistical Dergi Üyesi

çok ciddi zararlar verebiliyor.
Bir diğer zararlı işlem ise tehlikeli bileşen ihtiva eden atıkların yakılmasıyla ortaya çıkan
halojenli kloridler ve bromidlerdir. Bu bileşenler elektronik
atıkların plastik aksamlarında
ve kabloların PVC kaplamalarında yanmayı engelleyici özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Yakıldıkları takdirde
dioksin olarak ortaya çıkmakta
ve atmosfere yayılmaktadır.

ev aletleri), küçük ev aletlerini
(elektrikli süpürgeler, ütüler, duvar ve kol saatleri, tartılar, elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri),
tüketici ekipmanlarını (Radyo ve
Televizyon alıcıları, müzik enstrümanları, elektrikli tamir aletleri),
oyuncakları, eğlence ve spor ekipmanlarını (video oyun konsolları,
elektrikli veya elektronik spor aletleri) ve tıbbi cihazları sayabiliriz.
Elektronik atıklar içlerinde bulundurdukları ağır metallerden dolayı
tehlikelidirler. Doğru tekniklerle
ve dikkatli bir şekilde işlendiğinde
çevre veya sağlık için hiçbir soruna
yol açmamaktadır. Gerekli güvenlik önlemlerini almadan yapılan
işlemler birinci derecede atığı işleyen kimseler ve işleme ortamındaki toprak ve yer altı suları için tehlikeli yan etkilere yol açmaktadır.
Tüplü bilgisayar monitörleri ve televizyonlarda yaklaşık 4 kg. kurşun
ve yüksek oranlarda baryum gibi
maddeler bulunmaktadır ve bu da
çocuklarda beyin hasarı ve üreme

bozukluklarına neden olabilir. İç
yüzeydeki kaplamaları ise tehlikeli
atık sınıfına giren fosfor içermektedir. AEEE’ler, düzgün bir şekilde yok edilmediğinde ya da toprağa karıştığında çevre ve insan
sağlığına ciddi zararlar verebilir.
Elektronik atıkların içeriğindeki
cıva, beyinde ve böbreklerde hasara, baryum kalp ve karaciğer
hastalıklarına, kas zayıflıklarına,
berilyum, akciğer kanserine, krom
genetik hasarlara ve alerjik bronşite, kurşun sinir sistemi, dolaşım
sistemi ve üreme sisteminde hasarlara, kadmiyum maddesi de
böbrekleri tahrip ederek kemiklerin kırılgan hale gelmesine sebep olmaktadır. Kobalt ise başlı
başına radyoaktif bir maddedir.
Mesela büyük beyaz eşya ve otomatlar kategorisindeki buzdolabı
ve soğutucuların içinde bulunan
zararlı gazların havaya karışmaması için dönüştürülmeden önce
boşaltılması gerekiyor. Bu gazlar
patlayıcı olabiliyor ve atmosfere
karıştığında da ozon tabakasına
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E-Atıkları toprağa gömme
yoluyla bertaraf etmek yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu yöntemde uzun dönemde
çevreye zararlı etkiler doğurabilmektedir. Bu tarz atıklarda bulunan cıvalı bileşenler
uzun dönemde yer altı suları
ve toprağa zarar verebilmektedir.
Atıkların toplanmasıyla kaynakların korunması, enerji tasarrufu
sağlanması gibi faydalar ortaya
çıkar. Geri dönüşümle birlikte elde
edilecek ikincil hammadde aynı
zamanda gerekli olan birincil hammadde ihtiyacını da düşürecektir.
Daha az miktarda birincil hammaddeye ihtiyaç duyulması, hammadde arama-çıkarma faaliyetlerini ve
bu faaliyetler sırasında çevreye
verilecek zararın azaltılmasını sağlayacaktır. Örneğin bir ton bilgisayar atığındaki altın miktarı yaklaşık 15 ton altın cevherinden elde
edilecek olandan daha fazladır.
Uygun depolama alanlarının ve
şartlarının oluşturulması çok
önemlidir. Alanlarda biriktirilen
zararlı maddelerin yeraltı sularına
uzak olması gerekmektedir ve bu
alanlarda çalışanların iş güvenliği şartlarının sağlanması gerekir.

Bu konuda 22 Mayıs 2012 tarihinde ülkemizde yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre
büyükşehir
belediyeleri,
AEEE’lerin il genelinde etkin toplanması amacıyla belediyelerce
yürütülen çalışmaları koordine etmekle, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.
Kadıköy Belediyesi projesine, AB
finansman desteğini de alarak İsveç’in Torsby Belediyesi ortaklığı
ile 28 Kasım 2008’de başladı. İlk
olarak hibe alınarak başlanan bu
projede asıl amaç 3000 adet bilgisayar parçası toplamak ve bu
parçaların yeniden kullanılabilir
hale getirilerek ihtiyacı olanlara
verilmesiydi. Bu ortaklık bittikten
sonra Kadıköy Belediyesi bu projeye e-atık toplayarak devam etti.
Hala devam eden bu proje için
Kadıköy Belediyesi e-atık toplama
merkezi kurdu. Bu işi kendi adına
yapması için Altaş Yapı Sanayi ve
Temizlik Hiz. Tic. A.Ş. yetkili kılmıştır. E-atık toplama merkezini de
kullanması için firmaya vermiştir.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen
İstanbul Elektrikli ve Elektronik
Atık Zirvesi’nde, Kadıköy Belediyesi’ne “Elektrikli ve Elektronik
Atık Kahramanları” ödülü verildi.
E-atık toplama konusunda en
çok dert olan nokta büyük eşyaların kapıdan kapıya taşınmasından başka bir yolun olmamasıdır.
Evlerde en çok biriktirilen elektronik atıkların başında cep telefonları gelmektedir. Dolayısıyla insanların zarar görme
olasılığı en yüksek elektronik
atık, cep telefonlarıdır. Bazı belediyeler elektronik atık konteynı
rları bulunduruyor. Bunun yanı

Kadıköy’de yaşayan insanlar ellerindeki atıklar için yetkilileri arıyorlar ve yetkililer gelip kapıdan
teslim alıyorlar. Şirketler ve kamu
kuruluşları da arayabiliyor. Bırakma merkezleri de mevcuttur. Kişiler atıkları merkezlere kendileri de
götürebiliyor. Bu atıkları merkezlere bırakan insanların genellikle
çalışan kesimden olduğu söylenmektedir. Ayrıştırma en küçük
bileşenine kadar ayrılmaktadır.
Tekrar kullanabilir ürün çok az
çıkmaktadır. Böyle bir durumlarda ürünleri hibe yapmaktadırlar.
Ayrıştırılan ürünler sınıflandırılıp
hammadde olarak satılmaktadır. Altaş sistemin maliyetini bu
satışlarla
gerçekleştirmektedir.
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sıra birçok belediye eski fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır
makinesi gibi büyük evsel elektronik atıkları adresten teslim alıyor.
Belediyeler aranarak bu atıklar
elden çıkarılabilir. Elektronik atıkların normal çöplere atılmaması
gerekir. Bu bilincin oluşması için
çocukların da ebeveynler tarafından eğitilmesi gerekmektedir.

YENİ BİR YAKLAŞIM: YEŞİL LOJİSTİK
Dünyanın herhangi bir noktasın-

dan bir başka noktasına hiç durmaksızın insan/mal/hizmet/bilgi/
para transferi yapıldığı günümüzde, lojistik sektörünün önemi her
geçen gün artmaktadır. Söz konusu transferleri, mümkün olan
en etkin, en verimli biçimde yapmanın yol ve yöntemlerini arayan
lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu amaçla pek
çok strateji geliştirmiş, bir yandan
kârlılığı arttıracak bir yandan da
maliyetleri düşürecek çözümlere odaklanmışlardır. Öte yandan,
hem kârlılığı arttırma hem de maliyeti düşürme çabaları, söz konusu
unsurlar ile sıklıkla ters düşen
“sosyal” ve “çevresel duyarlılık”
kavramlarının geride kalmasına
neden olmuştur.
Taşımacılık sektörünün çevresel
anlamda negatif etkileri yüksek
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olan CO2 emisyon hacmi açısından dünyadaki payı %8’e, depolama ve elleçleme sektöründe ise
%2-3’e ulaşınca sektörel anlamda
farkındalık ve buna bağlı olarak
da duyarlılık artmıştır. Söz konusu gelişmeler, yalnızca mikro düzeyde işletme ve sektörleri değil,
makro düzeyde ülkeleri de bu konuda politika değişikliğine itmiş,
temel yönetsel politikaların çevre
kirliliği, emisyon hacmi, yeşil enerji
gibi kavramlar üzerinde şekillenmesine aracılık etmiştir. Örneğin,
günümüzde 130’dan fazla üyesi
bulunan Green Freight Europe
projesi ile Avrupa’da düzenli biçimde karbon emisyon hacmi ile
ilgili emilim ve ölçüm araştırma
ve karşılaştırmaları yapılmaktadır.
Çevreye duyarlı politikaların en
önemli savunucuları arasında yer
alan Avrupa ülkelerinin sınır komşusu olan

ülkemizde de, lojistik
sektöründe
faaliyet
gösteren işletmeler,
gerek müşteri talepleri,
gerek yasal baskılar,
gerekse
uluslararası
yaptırımlar nedeniyle
söz konusu gelişmeler
karşısında
kayıtsız
kalamamışlardır.
Bu noktada ortaya çıkan yeni bir kavram
söz konusudur: Yeşil
lojistik. Her ne kadar
günümüzde emisyon
hacmi, çevresel etkisi
az olan taşıma modunun seçimi ve paketlemeye odaklansa da,
yeşil lojistiğe, ‘sürdürülebilirlik’ açısından
daha geniş bir perspektiften bakmak gerekir. Bu bakış açısıyla,
yeşil lojistik, transferi yapılan unsurun, başlangıç noktasından sonuç noktasına ulaşmadan önceki
tüm aşamaları ile bir ilgilenir. Bir
başka deyişle, hammadde tedarikinden üretimine, paketlenmesinden depolanmasına, taşınmasından teslim edilmesine kadar
yürütülen işletme faaliyetleri ile
atıkların geri dönüşümü ve tersine kullanımı yeşil lojistiğin ilgi
alanına girer. Dünya çapında çevre odaklı geliştirilen projeler, lojistik sektörü etkilemekte ve bu
etki genişleyerek devam etmektedir. Yeşil lojistik, makro boyutta, ülkelerin şehir içi etkinliklerini
düzenlemekte, şehirlere kontrollü
giriş,
doğa
dostu
araçlar,
koordine ve izlenebilir ulaşım,
kalabalığı azaltma, ücretlendirme,
enformasyon sistemleri ve su
kullanımı gibi kategoriler aracılığıyla da bu düzenlemelerin sayısı
her geçen gün artmaktadır. Kontrollü girişlerin ve yeşil koridorların

oluşturulduğu şehirler ve bölgeler, taşımacılık açısından artık öncelikli olarak planlamanın içinde
dâhil edilmektedir.
Mikro boyutta bakıldığında ise,
sektördeki işletmelerin çevreye duyarlı olarak geliştirdikleri
projeler ciddi destekler almaya
başlamıştır. Sektörde, araçlarda
çevreye daha az zararlı yakıtların
kullanılması, yalın lojistik uygulamaları, elektrik enerjisi sağlayan
rüzgârgülleri ya da güneş panellerinin kullanılması, atıkların geri
kazanılması ve geri dönüşümlü
ürünler gibi uygulamalar söz konusudur.
Yeşil lojistik yönetimi uygulamalarının benimsenmesi, Türk lojistik
sektörüne bir yandan uluslararası
toplumun sınırlı kaynakların korunması bağlamında artan beklentilerine bir yandan da rekabet
koşullarına uygun biçimde cevap
vererek yüksek bir çevresel performansa ulaşma fırsatı sunacaktır.
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Yrd. Dç. Dr. Ebru
Demirci

TAHA KARGO’yu savaş bile durduramıyor
Firmanızın kuruluş hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?
Irak’tan İstanbul’a gelmem ve iş
hayatına başlamam 1994 yılının
sonlarına denk geliyor. 1998 yılına
kadar bir şirketim yoktu. Diğer
firmalar üzerinden yaptığım işler
oluyordu. Sonrasında bazı sıkıntılar
yaşamaya başladım. En iyisi
kendi iş yerimi kurayım ve Irak’a
ticaretimi oradan yapayım dedim
ve Taha Dış Ticaret’i kurdum.
Başlangıçtaki hedefim kendi
malımı yükleyip nakliyesini Irak’a
yapmaktı. Kendi işimi yapmaya
çalışırken Irak’taki arkadaşlarım
bunu duydu ve biz de Türkiye’ye
gelmek istiyoruz ama kimseye
güvenemiyoruz dediler. Madem
sen ordasın bizim mallarımızı da
gönder dediler. Ben de tamam
dedim ve baktım ki bu işin devamı
geliyor. O dönemde Irak’a sık
sık gidiyordum. Her gittiğimde
bir ay kalıyordum. Orada her
ile gidiyordum. Bu illerin çarşı
pazarlarını, esnaflarını geziyordum
ve bu faaliyetimi anlatıyordum.
Türkiye’yi, İstanbul’u buradaki
ürün kalitesini anlatıyordum. Bu
şekilde onları buraya çekmeye
çalıştım. Bu vesileyle çok emek
harcayarak bugünlere geldim. Gün
gelirdi ailemi günlerce göremez
olurdum. İklim koşulları vardı, en
önemlisi de İran-Irak savaşı devam
ediyordu. O dönemlerde başka bir
iş adamı, yani İstanbul’da olup da
Iraklı olan, ya da tam tersi durumda
olan bir kişi böyle bir ticari
faaliyetin içerisinde olmadı Irak’la.
Çünkü Irak ambargo altındaydı,
parasız ve ekonomisi çökmüş bir
devletti, Iraklı vatandaşın alım
gücü yok denecek kadar düşüktü.
Fakat ben orayla ticaret yapmaya

çalışıyordum.
125 Dolarlık Daktilo İle Türkiye’de
İşe Başladı
Taha Kargo’yu 1998 yılında
kurdum. Sıfır sermayeyle bu işe
koyulduk. 125 dolarlık bir daktilo
ile işe başladık ve bugünlere
geldik.
Daktilonun
hikâyesi
oldukça
ilginçtir.
Ticarete
atıldığım ilk yıllardı. Yazışmalarım
için daktiloya ihtiyacım vardı.
Cağaloğlu’na geldiğimde bir
daktilo almayı planlıyordum.
Satıcıya daktiloyu almak için
nakit para ödeyemeyeceğimi,
taksit yapmasını rica ettim, bana
güvenip kabul etti. Böylelikle o
günlerden bu günlere gelebildik.
Taha Kargonun Türkiye’deki
konumundan
bahsedebilir
misiniz?
Öncelikle ana destinasyonumuz
Irak ve İran’dır. Taha Kargonun
kendine özel, örnek bir iş
modeli var. Hem uluslararası
taşımacılık hem de dış ticaret
yapıyoruz. Irak’taki müşterilerimiz
malzemelerini,
Türkiye’deki
ihracatçılardan
alıyor
ve
ihracatçıya ödemeyi biz yapıyoruz.
Biliyorsunuz ki Irak ve genel olarak
Ortadoğu’da akreditif bankacılık
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gelişmemiş
durumdadır.
Biz
bu sistem ile insanlara güven
sağlıyoruz. Alıcılar ve göndericiler
Taha Kargo’ya güvendikleri için
tercih edilen oluyoruz.
Oluşan güven ortamı, beraberinde
hem Irak, İran hem de Türkiye
tarafı için saygıyı getiriyor ve
Taha Kargo’nun iç piyasa ve dış
piyasadaki tüm müşterilerinin
gözünde bir marka değeri
olmasına da sebep oluyor.
Geçen yılki rakamlara göre 2013
ve 2014 yıllarında Türkiye’de
ihracat yapan firmalar arasında
34.
sıradayız.
374
milyon
dolarlık ihracatımız var. 2014,
diğer yıllara göre Irak’taki iç
karışıklık sebebiyle oldukça kötü
geçti. Sevkiyat noktalarımızı
değiştirmek zorunda kaldık ve
ekstra maliyetlere katlandık.
Ancak bunu müşterilerimize ya
da personelimize hiçbir zaman
yansıtmadık.
Taha Kargo’nun yaptığı diğer
işlerden
kısaca
bahsetmek
gerekirse; IATA üyesi olduğumuzu
ve hava kargo operasyonları
gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
Suudi Arabistan havayollarının
Türkiye’deki iş ortağıyız. Dünyanın
her yerinden Irak ve İran’a transit

taşımacılık ve kombine taşıma
projeleri
yapıyoruz.
Avrupa
ve gemi operasyonları hariç
tüm operasyonlarımız öz mal
varlıklarımızla gerçekleşmektedir.
Irak’ta 40 şubemiz bulunmaktadır.
Bunların dışında TURSAB’tan A
belgeli Turizm Golden Bridge
seyahat acentemiz ve 2 ay
içerisinde faaliyete girecek bir
butik otelimiz var. Taha Yapı
firmamızla inşaat sektörüne de
girdik.
Şuanda Musul işgal altında
olmasına rağmen geçişlere izin
verildiği sürece teslimat yapmaya
devam ediyoruz. Savaş var ama
hayat hala devam ediyor ve
biz de müşterilerimizin temel
ihtiyaçlarını, en üst düzeyde
güvenlik önlemleriyle taşımaya
çalışıyoruz.
2014 yılında, bu kadar zorlu bir
ortamda başarılı bir şekilde
büyümeyi nasıl sürdürdünüz?
2014 yılının ikici yarısında Irak’ta
büyük bir karışıklık ortaya
çıktı. Herkes paniklerken ve ne
yapacağını bilemez durumdayken
biz ve şubelerimiz durumu
oldukça sakin karşıladık. Çünkü
biz savaş ortamında çalışmaya
alışkın bir firmayız. Bağdat ve

Erbil gibi sokağa çıkma yasağının
daha yeni kaldırıldığı şehirlerde
uzun dönemler çalıştık. Bu yüzden
alternatif fikirler ve faaliyetler
geliştirmeye odaklandık ve Çin’de
bir ofis açtık. Hava kargo ve
diğer hizmetlerimize daha fazla
yoğunlaştık. Bir önceki döneme
göre
ihracat
rakamlarımız
aynı kaldı ancak maddi kaynak
gerektiren işlerde büyüdük ve
personel sayımızda %35 artış
sağladık.
Bu
durumda
yaptıklarınız
önceden planlı mıydı?
Planlı şeyler değildi, o anki duruma
göre belirlendiğini söyleyebilirim.
Deniz taşımacılığına da bu
dönemde
başladık.
İstanbul
Ambarlı Limanı’ndan Um Kasr’a
servis
yapmıyorduk.
Zaten
karadan 10 günde gidiyoruz, 1520 gün denizden gidip maliyeti
ve zamanı artırmak mantıksız
geliyordu. Ancak savaş durumları
sebebiyle güneye inmek için deniz
taşımacılığı da yapmaya başladık
ve bu bize servis açısından çok
şey kazandırdı. R2 belgesine
sahip olduğumuz için bir Freight
Forwarder departmanı kurduk ve
şuan her yere deniz taşımacılığı
hizmetimiz de var.
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Yerel unsurlarla nasıl geçiniyor
ve bu ortamda iletişimi nasıl
sağlıyorsunuz?
Herkesle iyi geçinmek zorundayız
ve özellikle Irak’ta bölgeyi
iyi bilmemiz gerekiyor. Iraklı
çalışanımız çok fazla ve orada 40
şubeye sahibiz. Bu bizim için bir
avantaj çünkü bazı durumlarda
bu geniş ağ sayesinde anında
çözüm üretilebiliyor. Erbil dağıtım
merkezimiz, diğer tüm şehirlere
buradan
dağıtım
yapılıyor
ve sorunlu bir şehir olması
durumunda burada bekletiliyor.
Bekletme işlemi için yeni depolar
açıp kiraladığımız zamanlar da
oluyor.
Bölgede her an her şey olabiliyor.
Bunu bilerek hızlı hareket ediyoruz
ve ürünleri öncelikli olarak
Türkiye’den çıkarıyoruz.
Savaş durumunda can veya mal
kaybınız oldu mu?
Kerkük şubemizin yakınındaki
bir patlamada şubemizde maddi
hasar oluşsa da bunun dışında
böyle bir şey yaşanmadı ve hiç
can kaybımız olmadı. Bir defa da
sokakta patlama yaşanmıştı, böyle
şeyler sürekli olabiliyor. Oradaki
çalışanlarımıza, böyle şartlar
altında çalıştıkları için saygımız ve

sevgimiz sonsuzdur.

güneye geçişleri yasaktır.

Irak’ta ki navlun fiyatlarına risk
payı ekleniyor mu?
Müşteriye
ekstra
maliyet
yansıtılmadı. Irak CMR’ye tabi
değil ve dolayısıyla giden malların
sigortası bulunmuyor. Müşteriler
sigorta
yaptırmak
istediğini
söylüyorlar ancak onlara bunun
işe yaramayacağını
anlatıyoruz.
Ürünlerin
zarar
görmeden teslim
edileceğinin
teminatı
bizim
v e r d i ğ i m i z
sözler
oluyor.
Müşterilerin
zararını karşılamak
adına birçok işi
zararına yaptığımız
olmuştur.

Bu yasakların sebebi nedir?
Güvenliği sağlamak amaçlıdır,
kendi şoförleri oradaki şartlara
daha çok uyum sağlıyor. Ancak
araçların değiştirilmesi konusu
tabi biraz politik, hükümetler arası
ilişkilere dayanıyor. Maliyetimizi
artırıyor ve Türk ürünlerini diğer

Irak
deyince
aklımıza
petrol
ve enerji geliyor.
Taha Kargo olarak
her hangi bir enerji
taşımacılığınız var
mı?
Ş u a n d a
yapmıyoruz ancak projelerimiz
arasında yer alıyor. Araçlar gidiş
ve dönüşte dolu olacağı için bu
durum bizim için avantajdır. Ancak
şuanda Türk inşaat firmalarının
faaliyetleri için ve proje taşımaları
için daha yoğun çalışıyoruz.
Proje taşımacılığından bahseder
misiniz?
Örneğin bir hidroelektrik santrali
açılacağı zaman, yalnızca başlangıç
inşaatının yapılabilmesi için 500600 konteynır gitmesi gerekiyor.
Bu yaklaşık 2-3 bin sevkiyat
anlamına geliyor ve denizyolu
ile gönderiliyor. Irak’ta güvenlik
nedeniyle Türk tırlarının Erbil’den

ürünlere göre dezavantajlı hale
getiriyor. Ancak gümrük geçişleri
de dahil olmak üzere Taha
Kargo her zaman saygı gören
bir firma olmuştur. Kendi marka
değerlerine sahip çıkıp, zarar
vermemek adına her zaman işini
düzgün yapmaya çalışmıştır.
Irak Türkiye ticareti konusunda
ne düşünüyorsunuz? Gelecekten
umutlu musunuz?
Gelecekten oldukça umutluyuz.
Irak şuanda üzücü bir şekilde
yıkılmış ve yıpranmış bir durumda
ancak bunun yakın zamanda
sona ereceğine, ülkenin düzene
girip yeni baştan inşa edileceğine
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hepimiz inanıyoruz. Ülkenin gelir
düzeyi ve enerji üretimi arttıkça
biz de en yakın ülke olarak bu
pazardan pay alacağız diye
düşünüyorum.
İran pazarında ki durumunuz
nedir? İran’ın şartları nedir?
Geçtiğimiz
günlerde
İran
ile Türkiye arasında tercihli

ticaret anlaşması imzalandı. Bu
anlaşmaya göre; 125 kalem malda
dünyadaki diğer rakiplerimize
% 80 vergi uygularken bize %4050 vergi uygulanacaktır. İran’a
yapılan toplam ihracatın %28’i
125 GTİP numarasından oluşuyor.
Diğer 5 bin civarındaki GTİP
numarası toplam ihracatın %72’sini
oluşturuyor. Bu anlaşmada bizim
de onlara 140 kalem malda vergi
ve diğer alanlarda geçiş hakkı
sağlayacağımız belirtiliyor. Bizim
125 kalem sayımız da zamanla
artırılacak. Ve Ruhani hükümetinin
vergi konusundaki açılımlarına
bakılırsa öyle görünüyor ki
ambargo da kaldırılacak ya da

yavaşlatılacak.
Son günlerde İran’da yeni bir
sınır kapısı açılması için çalışmalar
yapılıyor. Bu çalışmalarda bizim
iş adamlarımız ve hükümetimiz,
daha rahat geçiş sağlanabilmesi
amacıyla, yolun bir kısmının
yapımını üstlenecekler.
Bütün bunların yanı sıra İran
ihracat yapan bir ülkedir. Bu
durum hem Türkiye ticareti hem
de Taha Kargo’nun İran’ı ikinci
pazarı olarak görmesi bakımından
önemlidir. İran ve Türkiye için
gelecekte umut vaat eden
çalışmalar yapmaktayız.
Taha
kargo
olarak
hangi
kuruluşlarda
aktifsiniz?
Bu
kuruluşlarla birlikte bölgedeki
sorunlarla ilgili çalışmalar yapıyor
musunuz?
UND, MÜSİAD gibi kuruluşlarda
üyeliğimiz var. Aynı zamanda
sektör kurullarında yöneticilik
yapıyoruz.
Bölgeye
yönelik
geçişlerle
ilgili
kongre
ve
sempozyumlar yapılıyor. 2023
hedefleri için yapılan lojistik
çalıştayı
bizim
liderliğimizde
düzenlendi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve sektörden birçok
derneğin de katılımıyla kararlar
alınarak ilgili bakanlıklara iletildi.
Gümrük bakanlığı ve ulaştırma
bakanlığı ziyaretleri ile bölge
ticaretlerin arttırılmasına yönelik
çalışmalar yapılıyor.
Aynı zamanda MÜSİAD Lojistik
Sektör Kurulu Başkanlığı, DEİK
Lojistik İş Konseyi Başkan
Yardımcılığı,
Türkiye-Irak
İş
Konseyi Başkan Vekilliği ve
UND Yüksek İstişare Kurulu
Heyeti görevlerini yürütüyorum.
Bu
görevlerim
sayesinde
çalışmalarda
bulunuyorum.
30 Mart tarihinde Gaziantep
Lojistik Panelimiz gerçekleşti.
Tüm panellerimize bakanlar,

genel müdürler, daire başkanları
davetli oluyor. Genellikle gümrük,
ulaştırma ve ekonomi bakanlığı ile
bağlantılı çalışıyoruz. Gelişmeler
ve çalışmalar için sürekli karşılıklı
iletişim halindeyiz.
Türkiye’deki
lojistik
eğitimi
hakkındaki
düşünceleriniz
nelerdir?
Bir lojistik üniversitesi kurma
yönünde
fizibilite
çalışmam
var. Bu düşüncem hayalden
öteye taşınmış bir durumdadır.
Türkiye’de bir lojistik üssü ve
bir lojistik üniversitesi kurup,
üniversitenin öğrencilerine lojistik
üssünde staj ve izleyerek öğrenme
imkanı
tanımak
istiyorum.
Yaşayan bir eğitim örneği olacak
bir çalışmadır.
Türkiye’de
lojistik
koşulları,
lojistik projeler ve geleceğe
yönelik çalışmalar geliştirilmediği
sürece eğitim standartlarının da
değişmeyeceğini düşünüyorum.
Türkiye genel olarak eğitime ve biz
de sektör olarak kendi eğitimimize
önem vermeliyiz.

kadar önemli olduğunun farkında
olmalısınız. Günümüzde yalnızca
İngilizce
öğrenmek
yeterli
olmuyor, ikinci bir dil öğrenmeyi
hedef haline getirmeniz gerekiyor.
Yalnızca okuldaki bilgilerinizle
yetinmemeli, sürekli kendinizi
geliştirmeye
çalışmalısınız.
Çevrenizdekilerle ve sektörümüzle
sürekli iletişim halinde olmalı ve Y
kuşağının başlıca özelliklerinden
biri olan sabırsızlıktan vazgeçmeyi
öğrenmelisiniz.

Gelecekteki hedefleriniz nelerdir?
Çevreye, topluma ve işbirliği içinde
olduğu ülkelere yararlı
çalışmalar
yapan,
uzun soluklu ve bu
sektörde kök salan bir
firma olmak istiyoruz.
İsmimizin
daha
ileriye
taşınmasını,
torunlarımızın
da
bu
işi
yapmasını
ve geleceğe emin
adımlarla yürümeyi
hedefliyoruz.
Öğrencilere ne gibi
tavsiyeleriniz olur?
Zamanın şartlarını göz
önünde bulundurmalı
ve yabancı dilin ne
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Emin Taha
Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı

Ödüllü Hizmet; MOBİLFİX

Lojistik sektöründe hız ve tasar-

ruf hiç şüphesiz önemli yer tutar.
Taşıma maliyetleri ve nihai ürüne
doğrudan eklendiği için bununla
birlikte de son tüketiciye doğrudan yansır. Optimal şekilde dengelenmesi gereken sürecin, maliyet açısından en önemli halkasını
ulaştırma giderleri oluşturur. Bu
süreçlerin en önemli basamağında yer alan lojistik işletmeleri
için tasarruf hiç şüphesiz atardamardır. Karayolu taşımacılığı
yapan firmalar için de ana maliyet kalemlerinin büyük bir payını
oluşturan yakıt tüketimi ve ikinci
büyük gider olan lastik tüketiminden sağlanacak faydalar kardaki ivmenin yükselişi demektir.
Türkiye’nin lider lastik firması Brisa, “Profleet” adı altında sunduğu ürün ve hizmetler bütünüyle
filoların tüm ihtiyaçlarına yenilikçi
çözümlerle karşılamaya ve çözüm ortağı olmaya devam eder.
Bu Profleet kapsamında yer alan
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bir çalışanın fikrinden yola çıkılarak tamamen Brisa tarafından
dünyada ağır ticari araçlara yönelik olarak geliştirilen ilk ve tek
mobil servis TIR’ı olma özelliğini
taşıyan Mobilfix geliştirilmiştir.
Zaman, süreçlerde önemli bir yer
tuttuğu için bu da göz önüne alınarak, Mobilfix, filoların ve kooperatiflerin araç parklarına giderek
ağır ticari araçların servis ve bakım
ihtiyaçlarını mobil ünitesinde yer
alan ekipmanlar sayesinde yerinde karşılıyor. Böylece, 285 araçlık
bir filo için yıllık 2 milyon TL’ye
varan bir tasarruf sağlayabiliyor.
ZAMANDAN, YAKITTAN KAZANÇ
HEM DE UZUN VADEDE LASTİK
ÖMRÜNÜ ARTTIRIYOR.
Lastik basıncının düşük olması
yakıt tüketimini % 5–10 arasında
etkileyen etmenlerden biridir.
Lastik basıncının asgari değerin
altında olmamasına dikkat edilmelidir. Tercihen bu değerler
mümkün olduğunca üst değere

yakın olmalıdır. Lastik basıncının
yükseltilmesi sürüş konforunu
azaltabilir. Bu nedenle, araca ve
yol koşullarına göre ikisi arasında
bir denge kurulmaya çalışılmalıdır. Basınç dengesinin yakıt sarfiyatını arttırıcı etkisinin yanı sıra
basınç dengesinin yerinde olmaması lastiklerin normalden daha
kısa sürede ömrünü doldurmasına da neden olur. Bu da firmalar
için ciddi bir maliyet oluşturur.
Mobilfix, ön düzen kontrolü ve
ayarı (hem treyler hem çekici için),
indüksiyon (ısıtıcı) ile kamber ayarı, nitrojen gazı dolumu, lastik sökme-takma, rotasyon, lastik tamiri,
diş derinliği-lastik basıncı kontrolü, sabit balans ve seyyar balans
hizmetlerini mobil ünitesinde sunabiliyor. Çoğu lastik satış noktası
servis
bölümünden
d a h a
donanımlı
o l a n
Mobilfix, ağır
ticari
araçlara
bulundukları filo
parklarında,
garajlarında
periyodik bakım hizmeti vererek,
filo sahiplerinin vakitten ve maliyetten tasarruf etmesini ve iş sürekliliklerini korumalarını sağlıyor.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Yüksek Okulu Lojistik
Kulübümüzün Danışmanı Dr. Melis Ercan, Kulüp Başkanımız Kenan Yalnız ve Sertrans Logistics
yetkilileri ile 2014 Haziran ayında

birlikte bir gezi düzenlendi. Kulüp
üyelerimiz ve okulumuz öğrencilerinin katıldığı Sertrans Logistics’e yapılan bu gezi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
üyelerinin katkıları ile ve İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Yüksek Okulu Müdürümüz Prof.
Dr. Eyüp Çetin’in çalışmaları sonucu gerçekleşti. Gezi kapsamında, Mobilfix hizmetini periyodik
olarak alan Sertrans Logistics’nın
Hadımköy’de yeni yaptırdığı yeşil
ve modern lojistik merkezini yerinde birebir görme fırsatımız oldu.
Yapılan bu etkinlik, okulumuzun
çağdaş ve modern koşullarda bir
eğitim tesisine kavuşmasının 10.
yılı kutlamalarına da denk geldi.
Etkinlik çerçevesi içinde Brisa Ser-

vis Projeleri Yöneticisi Tuğrul Karadeniz tarafından Mobilfix sunumu
yapıldı. Kaliteli ve donanımlı bir
lastik servisinde bulunan bütün
hizmetlere sahip olan Mobilfix
TIR’ının firmaların en büyük gideri olan yakıt tüketimine ve ikinci
büyük gider olan lastik tüketimine
olan faydaları özellikle anlatıldı.
2013 yılında Türkiye İhracatcılar
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Çılga Güliz Eren
Logistical Dergi Üyesi
Meclisi (TİM) tarafından verilen
Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu
Ödülü alan Mobilfix’in şirketlerine
sağladığı faydalar ise Sertrans teknik yetkilileri tarafından anlatıldı.
Hizmete başladığı 2013 yılında,
tahmin edilenin çok üzerinde bir
taleple karşılaşan Mobilfix, tanıtım ve servis
amacıyla toplam 49 ağır ticari araç filosunu
ziyaret etti. 29
servis operasyonu ile toplamda 1000’e
yakın araca periyodik bakım
hizmeti sundu.
Mobilfix 2013
yılında TİM tarafından
düzenlenen Türkiye İnovasyon
Haftası’nda
da
‘Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu’ Ödülü’ne değer bulundu.
Brisa 2014 yılında Mobilfix ile
16 filoya 30 ziyaret gerçekleştirerek 1000’in üzerinde ticari araca bakım hizmeti verdi.
Profleet ile toplam 65.0000
araca, 400.000 lastiğe dokunarak, 1400 müşteriye yaklaşık
400 milyon TL tasarruf sağlandı.

İstanbul’un 3. Havalimanı
Üçüncü Havalimanı Projesi, T.C.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından
“Yap-İşlet-Devret” modeli ile 3
Mayıs 2013’de ihale edilmiştir.
İhaleyi 3 Mayıs 2013’de 22 milyar
152 milyon Avro’luk cumhuriyet
tarihindeki en yüksek teklifle Cengiz-Kolin-Limak-Kalyon-Mapa OGG
(Ortak Girişim Grubu) kazanmıştır.
91.666.158 m2’lik alanı kapsayacak olan proje, 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda üçüncü havaalanı için belirlenen yerin
Silivri-Gazitepe olmasına karşın
plan yok sayılmış ve projenin yeri
Kuzey Ormanları sınırları içindeki
Yeniköy-Akpınar
köyleri
olarak
belirlenmiştir.
Yer
seçimi
konusunda;
•Doğal/yapay mania durum
tespitleri
•Rüzgar verileri
•Bölgenin ekolojik
dengesi,
•Hava
sahası
planlaması,
•Hava
sahasındaki
alçalma ve tırmanma
yüzeyleri,
•Kamulaştırma
maliyetleri,
•Yeterli arazi kapasitesinin ve
kullanım alanının mevcudiyeti,
•Atatürk
Havalimanı
uçuş
koridoruna
olan
uzaklık,
•Kamulaştırma
maliyeti,
•Deniz kıyısına yakın olması
halinde
seyrüsefer
açısından
kolaylıklar
sunması,
•Havalimanı yerleşimi ile deniz
arasında bir yapılaşma oluşmaması
hususlarında
değerlendir-

me
yapıldığı
belirtilmiştir.
Proje alanı toplam 76.500.000
m2’lik alanda yer almaktadır. Proje
alanının arazi kullanımlarına göre
6.172,7 hektarı orman, 1.180 hektarı
madencilik ve diğer kullanım, 660
hektar göl alanı, 236 hektar mera,
60 hektar kuru tarım (nadassız), 2
hektar fundalık alan ve proje alanının yaklaşık %2,47’lik (189,182 hektar) kısmı özel mülkiyet arazisidir.
İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı
projesi kapsamında; 6 adet ana
pist, 4 adet apron ve pistlere ait
taksirutların yapımı planlanmıştır.
Ayrıca proje kapsamında iç ve dış
hatlar terminal binaları ve havali-

manı için gerekli diğer tüm tesislerin (giriş kontrol binası, teknik
blok-kule, DHMİ hizmet binası,
itfaiye binası, iş makineleri ve oto
garajı, emniyet binası, regülatör binası, güç merkezi, ısı merkezi, su deposu, gümrük binası,
vb.) yapımı gerçekleştirilecektir.
150 milyon yolcu kapasiteli yeni
havalimanı İstanbul’un Avrupa
Yakası’nda 2017’de ticari uçuşlara
başlaması bekleniyor. İlk etabının
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yer tesliminin ardından 29 Ekim
2017’de açılması planlanmıştır.
Dördüncü aşamanın sonunda havalimanın toplam 6 pisti olacak.
Pist başı saatlik kapasitesi 19 iniş
ya da kalkıştır. Pistlerin uzunluğu
3500 metre olacak. Apronun kapasitesi 500 uçak olacak. Havalimanı dünyanın en büyük uçağı
Airbus A380’e uygun olacak. Yolcu
kapasitesi 90 ile 150 milyon yolcu
arasında olacak. Öngörülen 77 kilometre karelik alanı ile Dammam
Kral Fahd Havalimanı ve üç ABD
havalimanından sonra dünya’nın
beşinci büyük havalimanı olacak.
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması planlanan havalimanın tüm
bağlantıları ile beraber maliyeti yaklaşık 10,2 milyar Euro’dur.
Üçüncü Havalimanı Projesi
sebebi ile doğrudan kesilecek
orman
alanı
toplamı 6.173
hektardır. Fakat
bu miktar etki
sahasını içermemektedir.
Etki sahasındaki kesimler dahil
edildiğinde yaklaşık olarak 2,5
milyon civarında ağaç kesimi
yapılacağı öngörülmektedir.
Alanın yaklaşık 1/3’ü meşe ve kayın
karışımı doğal ormanla kaplıdır ve
toplam ormanlık alan 6.172 hektardır. Geri kalan bölümü ise geçmişte
plansız, denetimsiz, çoğu zamanda ilkel yöntemler uygulanarak çıkarılmış ve şimdilerde terkedilmiş
kömür ve kum ocağı işletmeleridir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü
(MİGEM)’e kayıtlı maden sahası
2.670 hektardır. Yakın zamana ka-

dar bu alanlar, çok sayıda düzensiz tepeler ve çukurlardan ibaretti.
Maden işletmelerinden arta kalan
çukurlar zaman içinde su ile dolarak yapay göllere dönüşürken;
kömür ve kum işletme atıklarının
oluşturduğu yığınlar ise ağaçlandırılarak tepelere dönüşmüştür.
Bölgede bu şekilde oluşmuş irili
ufaklı 66 adet göl tespit edilmiştir.
Bölgede tespit edilen göllerden
sadece bir tanesi doğal oluşumlu
bir göldür. Özellikle büyük göllerin tabanındaki 6,5m’ye kadar
varan kalınlıkta balçık; geniş yüzey alanlarına sahip suya doygun
sedimentler ve gevşek malzemelerden oluşmuş maden atık
yığınları zemine ait tehlikeli özelliklerden birkaçıdır. Terkedilmiş
kömür sahalarında yapay olarak
oluşmuş göller ve tepeler, topografik engellerin giderilmesi için
aşırı miktarda kazı ve dolgu yapı-

lacak olması, mevcut suni göllerin
susuzlaştırılması, 65 adet suni göl
tabanındaki suya doygun sedimentlerin varlığı, yüzeysel ve derin heyelanlar, ani ve süreye bağlı
oturmalar, sıvılaşma riskleri, yeraltı su seviyesinin belirsizliği, rehabilite edilmeden terk edilmiş kömür
ve kil sahalarının durumu, hem jeolojik olarak oturmasını tamamlamamış suya doygun birimler hem
de normal konsolide birimlerin
proje yükünü karşılamayacak kalitede olması gibi nedenlerden dolayı havaalanı inşaatının böyle bir
zemin üzerine inşası ancak kağıt
üzerinde olanaklıdır. Daha iyi bir
yer seçimi, proje maliyetleri ve zaman sürecini aşağıya çekecektir.
ÇED raporu eki olarak sunulan ve
proje alanı ve etki alanındaki kuş
hareketlerinin
değerlendirildiği
raporda özetle proje alanının ve
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yakın çevresinin çok sayıda habitata ve sulak alana sahip olduğu,
Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından birinin geçtiği rota üzerinde olduğu, bölgede çok sayıda kuşun konakladığı açıklanmaktadır.
Yılda bir milyonun üzerinde kuş
bu bölgeden geçmektedir. Karadeniz kıyısının sis kuşağı da bu
bölgeyi kaplamaktadır. Bölgenin
ekolojik yapısı, bölgeye ait rüzgar
durumu, proje sahasının büyük bir
kısmının orman arazisi olması, bölge halkının geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlaması gibi nedenler
de bölgenin yapılaşmaya açılmaması gerektiğini göstermektedir.
PROJENİN SU KAYNAKLARINA VE
ÇEVREYE ETKİSİ
ÇED raporunda da kabul edildiği
gibi, son yıllarda artarak devam
eden hızlı ve plansız kentleşmeden su havzaları önemli ölçüde

etkilenmiş ve yer yer yoğun konut
ve sanayi alanlarıyla işgal edilerek;
amacı içme ve kullanma suyu sağlamak olması gereken bu doğal ortamlar, önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Havaalanı planlanması ve
3.köprü projesi ile birleştirilmesi
İstanbul’un kuzeyini ranta teslim
edecek, Avrupa yakasındaki içme
suyu kaynaklarının sonunu hazırlayacak ve İstanbul’a nefes veren
son boş kalan yeşil alanlarını geri
dönülemez şekilde yok edecektir.
TERKOS GÖLÜ VE 3.HAVALİMANI
Terkos Gölü su potansiyeli ile İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin %22’sine sahiptir. Şehir kullanım suyunun önemli bir bölümünü
karşılamaktadır. Aynı zamanda
Terkos gölü Istranca derelerinden
gelen sular için depo vazifesi görmektedir. Söz konusu proje alanının bir bölümü, halihazırda planlama aşaması devam eden Pirinççi
Barajı ile Terkos gölü ve Alibey Barajının uzun mesafe koruma alanında kalmaktadır. Bu kapsamda
yapılması planlanan 3. Havalimanı
projesi bölgede meydana gelecek
nüfus yoğunluğu ve sanayileşme
sadece projenin kapsadığı alanları değil tüm havza alanlarındaki
kirliliğini geri dönüşü olmayacak
biçimde arttırma riski taşımaktadır. Söz konusu projenin etrafında
bulunan yüzeysel su kaynakları
(Terkos Gölü, Alibeyköy barajı ve
planlama aşaması devam eden
Pirinççi Barajı) şu an Elmalı Barajında yaşandığı gibi kullanılamaz
noktasına gelecektir. Terkos Barajı, 3.Havalimanı proje sahasına kuzeybatıda 2,5 km mesafede yer almaktadır. Söz konusu proje sahası
Terkos Barajı orta mesafe koruma
alanı ve uzun mesafe koruma alanı içinde kalmaktadır. Projenin inşaat aşamasında, inşaat faaliyetleri ve hafriyat dökümü sırasında

oluşacak toz ve egzoz emisyonları gölü olumsuz etkileyecektir.
Projenin
inşaat
aşamasında,
alanda bulunan akarsuların yataklarının tahrip edilmesi sonucu Terkos Gölü’nün su toplama miktarlarında azalma ve
yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma gerçekleşecektir.
Su toplama alanı 736,2 km2, su
alanı 39 km2olan Terkos Gölü havzasını besleyen 2 adet derenin,
yapılması
planlanan
inşaat çalışmaları sonucu, göle
olan bağlantısı kesilecektir.
Söz konusu
derelerin
tahrip edilmesi sonucu barajda
su toplama
miktarında
azalma ve
yüzeysel
akışlarla
kirlilik yüklerinde artma gerçekleşecektir.
Terkos gölü
havzasını
besleyen
Ceko deresi
ve devamındaki adı Üstülük deresi olan dere
ile Yeniköy deresinin bir kısmı tahrip edilecektir. Bu kapsamda Terkos dere akış güzergahlarının bu
durumdan etkilenerek su potansiyelinin azalacağı görülmektedir.
YOLCU VE OPERASYON SAYISI
TAHMİNİ
Yolcu taleplerindeki artışın Türkiye’deki nüfus artışına doğru oran-
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tılı olacağı varsayımı ile, gelecekte
taşınacak potansiyel yolcu sayısının kademeli olarak inşa edilecek
havalimanının tam kapasiteye
ulaşması ile yıllık 150 milyon yolcu (giden ve gelen yolcu toplamı)
olması planlanmaktadır. Bir havalimanında yalnızca giden yolculardan seyrüsefer geliri elde edilebilir. Havayoluyla gelmek isteyen bir
yolcunun dönüş için de havayolunu kullanacağı varsayılırsa pro-

jeksiyonu yapılan yolcu sayısının
tamamını potansiyel gidiş yolcusu
olarak kabul etmek mümkündür.
Havalimanı dünyadaki en büyük
uçaklara hizmet verebilecek şekilde inşa edilecektir. Dolayısıyla
limanın açılır açılmaz uluslararası
dolaşıma açılacağı ve talebin sadece yurt içi dolaşımı ile sınırlı kalmayacağı göz önüne alınırsa, alanı kullanacak dünyadaki en büyük uçak

tipinin Airbus A380 (850 yolcu) ve
dünyada en yaygın kullanılan uçak
tipi olan Boeing 737 serisi uçakların (yaklaşık 150 yolcu) yolcu sayısı
ortalamasından yola çıkarak uçak
başına 300 kişinin (yolcu kapasitesi düşük uçakların ortalama olarak fazla olması sebebi ile) olacağı
varsayılmıştır. İstanbul Bölgesi
3. Havalimanının tam kapasite ile
çalışması durumunda pist başına
saatte 19 adet uçak iniş veya kalkış yapabilecektir. Bu hesaplamalar ile 3,15 dk’da bir uçak pistlere
iniş veya kalkış yapabilecektir.
PROJE KAPSAMINDA DEPOLANACAK YAKIT TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ, ADEDİ VE İKMAL SİSTEMİ
Havaalanında planlanan yakıt ikmal sistemi için 2 alternatif sistem
söz konusudur ve bu iki alternatif
sitemde planlanan projede kullanılacaktır. Bunlardan ilki yakıtın
yakıt tanklarından ikmal tankerleri ile alınarak taşınmasıdır. Yakıt
tanklarından yakıt yüklemesi yapan modern akaryakıt tankerleri,
uçakların park pozisyonlarında
ikmal işlemlerini en hızlı ve güvenilir şekilde yapacaklardır. İkinci
alternatifte ise yer altı hidrant
hattı (yer altı boru hatları) ile yakıt
tanklarından alınacak yakıt uçaklara taşınacaktır. Proje kapsamında
depolanacak uçak yakıtı JET (Kerosen) yakıtıdır. Ayrıca havalimanı
idaresine ait araçların yakıt ihtiyacı
içinde dizel yakıt ve benzin yakıtlarının depolaması planlanmaktadır.

ru’na göre projenin çoğunluğunun
mevcut ormanın üzerinde inşa edilecek olması nedeniyle bu bölgedeki ekolojik sisteme zarar verileceği
endişesi gündeme getirilmiştir. İnşaat bölgesindeki kurutulacak göl
alanlarının sulak alan olma özelliklerini yitirecek olmaları da eleştirilen konuların başında gelmiştir.
Ancak İstanbul’un mevcut Atatürk
ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının artan kapasite taleplerine
cevap verememesi üçüncü havalimanı projesinin başlıca gerekliliklerinden birini oluşturur. Proje
tamamlandıktan sonra İstanbul
önemli bir aktarma merkezi haline gelecektir. İstanbul’a yapılacak 3’üncü havalimanı Avrupa’nın
en önemli aktarma noktalarından
biri olan Frankfurt’a bu konuda
rakip olacaktır. Ayrıca hava kargo
ulaşımında da önemli bir transit
noktası olabilecek potansiyele
sahiptir. Taşınan kargonun büyük bölümünün yolcu uçakları ile
taşınmakta olduğunu ve 3. Havalimanından dünyanın 200’den
fazla noktasına ulaşımın mümkün
olduğunu düşünürsek bu durum,
hava kargo taşımacılığının güçlü yönü olarak karşımıza çıkacak
ve hava kargo taşımacılığını büyüme yönünde etkileyecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; Çevre
Jeolojisi açısından 3.Havaalanı
adlı raporunda seçilen bölgenin
havaalanı için uygun olup olmadığı konusunu araştırmış ve bölgenin havaalanı yapılması için
uygun olmadığını belirtmiştir.
Proje ile ilgili açıklanan ÇED Rapo-
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Ceren Yağmur Sevim
Logistical Dergi Üyesi

Boru-Enerji Hattı Taşımacılığı

19. yy başlarından itibaren dün-

yada kömür, petrol, doğalgaz
hatlarına sahip olmak üretimini ve
dağıtımını denetim altında bulundurmak büyük devletlerin başlıca
amaçları arasında yer almıştır. Petrol nispeten daha düşük maliyete
deniz yolu ile taşınabilirken, doğalgazda ise boru hatları ile nakil tercih edilmektedir. Türkiye de jeopolitik konumu gereği uluslararası
enerji koridorlarında geçiş bölgesi görevini üstlenmektedir.
Özellikle
gelecekte doğalgaz
talebinin diğer yakıt türlerine göre
fazla olacağı beklentisi ile beraber,
enerji
aktarımındaki mevcut projeler içinde yer alan
Türkiye’nin
stratejik önemi daha
da
artmaktadır.
Enerji ihtiyacı bakımından dışa
bağımlı olarak görünen ülkemiz
petrol tüketiminin % 93’ünü ithalat ile karşılamaktadır. 2006
yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
(BTC) projesi ile Türkiye Ortadoğu petrolüne olan bağımlılığı
azaltmayı hedeflemiştir. Bu strateji ve alacağı pay da düşünüldüğünde ülkemiz birçok enerji
hattı projelerinde yer almıştır.
Bu projelerin en önemlisi olan, Ortadoğu ve Hazar halkasındaki rezervlerinin Türkiye üzerinden boru
hattı ile AB ülkelerine taşınmasını hedefleyen NABUCCO Projesi
2009 yılında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile başlamıştır.

Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya’nın payını kırmak
ve alternatif olması açısından,
AB ülkeleri tarafından da proje
ciddi oranda desteklenmektedir.
Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’dan geçerek
Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen
NABUCCO projesi Trans Adriya-

tik Projesi (TAP) kararı ile yine
Türkiye üzerinden bu kez Trans
Anadolu Hattı ile Yunanistan ve
Arnavutluk üzerinden İtalya’ya
ulaştıracak şekilde değiştirilmiştir.
Bu değişiklik ile NABUCCO ile Avrupa’ya satılacak gazdan pay alacak olan Türkiye’nin payı kaybolsa
da alternatif projeler ile devamlılığın sağlanması beklenmektedir.
2011 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan zapt ile
BOTAŞ doğalgaz iletim sistemi
kullanılarak Şah Deniz Konsorsiyumu’nun üreteceği gazı Yunanistan ve Bulgaristan sınırından
Avrupa tüketim sahalarına ulaştırmayı hedefleyen TANAP projesi,Türkiye ve Yunanistan’ın mevcut
altyapısını kullanmayı öngören,
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Arnavutluk ve Adriyatik Denizini
geçerek Avrupa’ya ulaştırılacak
olan TAP projesi, Rusya-Türkiye
Doğalgaz boru hattı Mavi Akım
Projesi, Türkiye-Yunanistan-İtalya
Doğalgaz boru hattı (ITGI) Projesi, NABUCCO’nun İran’ı devre dışı
bırakmasına paralel olarak doğan
ve İran doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan
İran-Türkiye Almanya boru hattı
projesi de faaliyette
bulunan boru hattı
projelerinin yetersiz
kalacağı
düşünülerek planlanan diğer
stratejik projelerdir.
Yunanistan ve İtalya’da yaşanan siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık doğalgaz hattı
projelerinde ana aktör
olarak bulunan devletleri endişelendiriyor
olsa da AB ülkelerinin
verdiği destek projeleri ayakta
tutmaya devam ediyor. Rusya ve
Ukrayna’nın tutumu ve AB ülkelerinin bağlılığı kırmak istemesi
enerji ve boru hatlarının dünya
gündemindeki sıcaklığını koruyacaktır. Geçiş güzergahları üzerinde yer alan Türkiye de bu pastadan pay almaya devam edecek
ve stratejik ve jeopolitik konumunu kullanmaya devam edecektir.

Samet Civan
CBN Lojistik Türkiye Planlama ve
Optimizasyon Müdürü

Yeni bir kavram; tersine lojistik
Günümüz koşullarında insanların

daha fazla bilinçlenmesi gereken
bir konu da hiç şüphesiz her an
ortaya çıkabilecek enerji krizleridir. Toplumlar yeterli düzeyde
ve çevresel değerlere zarar vermeden enerji elde etmeye çalışmaktadır. Bunu başarabilmek için
kaynak israfının önlenmesi doğru
bir başlangıç olacaktır. Hepimizin
bildiği gibi geri dönüşüm bir enerji
tasarrufudur. Hayat standartlarını
yükseltme çabasına giren gelişmiş
ülkeler atıkların geri kazanılması
ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.
Enerji tasarrufunda geri dönüşümün rolüne bakacak olursak, geri
dönüşüm sırasında uygulanan endüstriyel işlem sayısı normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için yeniden dönüştürülebilen
maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda
enerji tasarrufunu mümkün kılar.
Örneğin Dünya da bir yılda tüketilen kola, meyve suyu gibi içecek
kutularından geri dönüşümle 10
adet büyük yolcu uçağı üretilebilir.
Çevreci kaygıların önemli hale
gelmesi ve sürdürülebilirliğe verilen önemin artması sonucunda
Lojistik sektörünün de bu ko-

nuda ki çalışmalarını görmekteyiz. Sosyal sorumluluğu yerine
getirmekle birlikte işletmelerin
küresel pazarda varlığını devam
ettirebilmek için yaptığı faaliyetlere baktığımızda Tersine Lojistik
(TL) kavramı karşımıza çıkmakta.
Peki, nedir tersine lojistik?
Tersine lojistik’in ilk tanımı Lambert ve Stock (1981) tarafından ; “ürünlerin geri dönüşümleri, kaynak azaltılması, geri
kazanım, materyallerin ikamesi
ve yeniden kullanılması, atıkların
yok edilmesi ve yakılması, tamir
ve yeniden üretimde lojistiğin
rolüdür” şeklinde yapılmıştır.
Tersine lojistik tüketiciden üreticiye giden bir yol izler. Ürünün geri
dönmesinin sebebi hammadde
veya üretim fazlası olması, teslimatın hasarlı olması, müşteri isteklerini karşılamaması, kalite kontrolde
başarısız olması, ürünün kullanım
ömrünü tamamlamış olması gibi
nedenler şeklinde sıralanabilir.
Tersine
Lojstik’in
uygulama
nedenlerine
gelirsek;
*Ürünün geri toplanması, yeniden değerlendirilmesi veya
uygun şekilde yok edilmesini
*Çevreye
dost
üretim
ve
tüketim
yapmayı
*Kaynak ve malzeme kullanımında ekonomik fayda sağ
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lamayı amaçladığını görürüz.
Bu kapsamda ne gibi faaliyetler
yönetilmekte?
Tersine lojistikte dönen ürünün
nasıl değerlendirileceği ürünün
tedarik zinciri içerisinde hangi
aşamaya geri geldiği ile alakalıdır.
Örneğin dağıtım aşamasında geri
gelen bir ürün doğrudan yeniden
kullanım, ürünün parçaları değil,
üretildikleri hammadde yeniden
kazanılmak isteniyorsa geri dönüşüm yoluna gider. Eğer ürünün
herhangi bir değerlendirilme şansı
yoksa uygun yok etme yöntemleri ile enerji sağlanır. Tersine
lojistikte ürün geri kazanım
opsiyonların tümü ürünlerin toplanması, yeniden
işlenmesi ve yeniden
dağıtılması aşamalarını
içerir. Ürün geri kazanım
süreçlerini ve amaçlarını
şu şekilde sıralayabiliriz;
*Tamir: Geri dönmüş,
kullanılmış ürünü yeniden çalışır veya kullanılabilir
hale
getirme,
*Ürün Yenileştirme: Kullanılmış
ürünü belirlenmiş kalite düzeyine
getirerek ürün ömrünü uzatma,
*Yeniden
Üretim:
Kullanılmış ürünü yeni ürüne uygulanan kalite düzeyine getirerek üründe gelişme sağlama,
*Ürün Yamyamlaştırma: Kullanılmış ürün veya bileşenden, kullanılabilir sınırlı bir dizi parçanın geri
alınmasıdır. Bu parçalar başka ürünlerin tamirinde de kullanılabilir.
*Geri Dönüşüm: Kullanılmış ürün
ve
bileşenlerin
materyallerinin yeniden kullanılabilmesidir.
Geri dönüşüm birçok ürüne uygulanmaktadır. Son dönemde konuya ilişkin hassasiyetin artması
ile ortaya çıkan yasal düzenlemelerde işletmeleri tersine lojistik
aktiviteleri içinde bulunmaya itmektedir. Özellikle Avrupa Birliği

çevresel etkilerin azaltılması için
“yeşil yasalar”ın geliştirilmesi ve
uygulanmasına oldukça dikkat
etmektedir. Tersine lojistik ve
ürün kazanımı açısından bir diğer
önemli yasa da otomotiv sektörüne yönelik olan ELV(End of life Vehicle Directives) yani Yaşam Sonu
Taşıt Düzenlemesi’dir. Bu düzenlemeye göre, araçların ağırlık olarak
%75’inin geri dönüştürülebilir ol-

ması gerekmektedir. ELV uyarınca araçların geri
dönüştürülebilme oranı 2015 yılı
için %95 olarak belirlenmiştir.
ABD, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede ıskartaya çıkmış araba
ağırlığının %75’ini oluşturan neredeyse tüm metal parçaları geri
dönüşüme tabi tutulmaktadır.
Buna rağmen ülkemizde tersine
lojistik faaliyetlerinin uygulamasında karşılaşılan bir takım problemler de vardır. Tersine lojistiğin
ve ürün geri kazanımının potansiyel faydalarının farkında olmama,
işletmelerin daha çok ileri lojistik
ile ilgilenmeleri, stok hatalarını
gizleme gibi nedenler işletmelerin bu faaliyetleri uygulamaktan
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kaçınmasına sebep olmaktadır.
Fakat rekabet avantajı sağlamak
ve çevreci firma görünümünü iyileştirmek adına çaba sarf etme
gerektiklerinin de farkındadırlar.
Ülkemizde Tersine Lojistik faaliyetlerine örnek gösterilecek bir
uygulama da Ömrünü Tamamlamış Araçların geri dönüşüme kazandırılmasıdır. Bu uygulama Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
hazırlanan ‘Ömrünü Tamamlamış
Araçlar’ yönetmeliği adı altında 1
Ocak 2011 de yürürlüğe girmiştir. ÖTA kontrolü hakkındaki
yönetmeliğe uygun olarak yapılanan sektördeki ilk branş
şirketi olan ‘Ekosistem’
konuyla ilgili açıklamasında şunları söylemiştir;
“Hem çevresel duyarlılığımız hem de otomotiv
sektöründeki tecrübelerimiz bir araya geldiğinde
yapmış olduğumuz yatırımın oldukça iyi neticeler vereceğini düşünüyoruz.
Çözüm ortağı olarak hizmet
vereceğimiz sigorta şirketleri ile
otomotiv distribütörlerinin iş yükünü azaltarak, verimli sonuçlar
alacağımıza inanıyorum. Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından, 1
Ocak 2011 yılında hayata geçirilen
yönetmelik kapsamındaki uygulamalar, uzun yıllardır AB ülkelerinde standart hale gelmiş durumda.
Türkiye’de de bu uygulamanın
ekonomik operatörlerin karşılıklı
dayanışması ve içerik sağlayıcı destekleriyle gelişeceğine, eksikliklerinin aşılacağına güveniyorum.”
İşletmelerin
tersine
lojistik
konusunda
başarı
sağlayabilmeleri için dikkat etmesi gereken bir takım hususlar;
*Ürünlerin
geri
dönüşüme,
yeniden
üretime
uy-

gun
olarak
tasarlanması
*Üretim
planlamanın
geri
kazanılan
parçaları
içerecek
şekilde
düzenlenmesi
*Ürün-parça takibinin sağlanması
*Lojistik
ağında
iyi
bir
sistemin
kurulması
Ayrıca satamadığı ürün stoklarına sahip birçok firma bunları alt malzemelerine ayrıştırılabilir hale getirirse, pazarda
başarılı olma olasılığı da artar.
Tersine Lojistik’in kullanıldığı
temel sektörler; otomotiv, çelik, elektronik, bilgisayar, kimya, ilaç, lastik ve tıbbi araçlardır.
Tersine Lojistik ile Yeşil Lojistik
arasındaki ilişki
Tersine Lojistik ürünlerin geri
kazanımı için bulundukları noktalardan nakliyesi için yapılan süreçleri ifade etmekte iken yeşil
lojistik ise lojistiğin çevreyle ilgili
etkilerini anlamak ve bu etkileri
en aza indirmeyi ifade etmektedir.
Bu iki kavram amaçları açısından

yakın olduklarından birbirlerinin
yerine de kullanılmaktadırlar. Fakat birçok yeşil lojistik etkinliği tersine lojistik ile ilgili değildir. Ürünleri enerji tüketimini azaltır şekilde
tasarlamak, çevre dostu ambalajların tasarlanması tersine lojistik
etkinlikleri değildir. Daha az plastik
içeren ürünlerin tasarlanması yeşil
lojistik iken, yeniden kullanılabilir
ambalajları kullanan ürünlerin üretilmesi tersine lojistik etkinliğidir.
Tersine lojistikte geri akış söz
konusudur. İleri akışı olan lojistik faaliyetlerinde tersine lojistik uygulanamamaktadır. Ancak
çevresel faaliyetler göz önüne
alındığı takdir de yeşil lojistik
faaliyetlerine yer verilmelidir.
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Ceren Aygün
Logistical Dergi Üyesi

İstanbul’da Ulaşım
İstanbul’un Ulaştırma ve Daire Başkanı Adil Karaismailoğlu ile İstanbul’da
ulaşım ve yeni ulaşım projeleri hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.
Görev ve yetki alanlarınız
nelerdir?
İstanbul’da yol, köprü, kavşak
ve
ulaşımla
ilgili
aklınıza
gelebilecek her şeyin kararı
buradan çıkıyor. Raylı sistemler,
karayolları,
deniz
yolundaki
bütün hareketler ve ulaşımla ilgili
İstanbul’daki tüm projeleri biz
düzenliyor ve yapıyoruz. Ayrıca
toplu taşımayı da tamamen biz
düzenliyoruz. Minibüs, taksi,
dolmuş ve otobüslerin bütün
stratejik kararlarını biz veriyoruz.
Ulaşım ana planı da bizim
görevimizdir. Ulaşım ana planı
yapıldı sürekli güncelleniyor, biz
de ona bağlı kalarak projelerimizi
gerçekleştiriyoruz. Ulaşım Daire
Başkanlığı altında dört tane
müdürlük vardır. Ulaşım Planlama
Müdürlüğü ulaşım ana planını
yapıyor. Beş, on, yirmi ve elli yıllık
ulaşım stratejileri belirliyor ve

onun alt başlıklarını oluşturuyor.
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
biraz daha güncel olarak trafik
sirkülasyonuna
dair
projeler
yapıyor.
Ukome
dediğimiz
Ulaştırma
Koordinasyon
Merkezi’nin yönetimi altında
bütün bu senaryoların proje
kararları alınıyor.
Ukome’de
İstanbul’da ulaşım ile ilgili;
Karayolları ve Deniz İşletmeleri,
Kıyı Emniyeti, Emniyet Müdürlüğü
ve Valilik gibi 23 adet devlet
kurumu bulunuyor. Bu kurumlar
projeleri değerlendiriyor, karara
bağlıyor ve daha sonra uygulamaya
konuluyor. Bunların dışında bize
bağlı olarak çalışan, bütün yol,
çizgi, levha ve sinyalizasyonun
uygulamalarını
yapan
Trafik
Müdürlüğü
ve
İstanbul’da
trafiğin anlık durumunu izleyip,
vatandaşlara yönlendirme ve
bilgilendirme yapan Trafik Kontrol
Merkezi vardır.
Trafik
Kontrol
Merkezi,
kaza
ya
da
yolun
kapalı
olması
durumlarında,
akıllı
telefon
uygulaması
İBB Trafik gibi
seçeneklerle,
i n s a n l a r a
alternatif
güzergâhlar
sunuyor.
Bu
durum
trafiğin
Ulaşım Sistemleri
rahatlamasına
Yatırımı
yardımcı oluyor,
insanlar
yoğun
olan
yerleri

10 YILDA

32,3
Milyar TL
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Şuanda yapılan projeler
nelerdir?
Şuanda yapılan projelerin en
önemli kısmını raylı sistemler
oluşturuyor. Her yere metro,
her yerde metro diyoruz.
İstanbul’da çalışan 150
kmlik metro hattımız vardır.
150 kmlik hattın da inşaatı
devam ediyor. Bunların dışında
şuanda ihaleleri yapılmakta olan
bazı hatlarla beraber, 2019’daki
hedefimiz metro hattını 419
kmye tamamlamaktır. Bu hedefe
ulaştığımızda İstanbul’un ulaşım
altyapısının
alt
omurgasını
oluşturmuş
olacağız.
Tüm
bunlardan sonra vatandaşı, özel
araç kullanımına özendirmeden,
toplu ulaşıma yönlendirerek,
araç trafiğinde bir rahatlama
yaşanacağını düşünüyoruz. En
yakın zamanda bitecek olan metro
hattımız 20 km uzunluğundaki
Üsküdar-Ümraniye
hattıdır.

Üsküdar meydandan başlıyor,
Altunhizade ve Ümraniye’den
geçerek Çekmeköy’e kadar gidiyor.
2016 yılında projenin tamamlanıp
faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Bunun dışında inşaatı şuanda
devam eden 18 km uzunluğunda
Mecidiyeköy-Mahmutbey
hattımız
bulunmaktadır.
Mecidiyeköy’ün başlangıç olduğu
bu metro hattını 6buçuk kmlik

6.2 MILYON

11,3 MILYON

87,7

16.6 MILYON

8,6

49,7 48,1

8.035.000 kişi/gün

80,2
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40
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20
10
0

532.000 kişi/gün

tercih
etmeyerek
trafiğin
dağılmasını sağlıyorlar. Bunların
yanında bir de Topkapı’da ilkokul
öğrencilerine uygulamalı trafik
eğitimi verdiğimiz bir Trafik
Eğitim Parkımız bulunmaktadır.
Toplu Ulaşım Müdürlüğü ise
minibüs, taksi ve okul servislerinin
fiyatlandırma, ruhsat düzenleme
ve
güzergâh
belirlenmesini
üstleniyor. İstanbul Ulaştırma
Dairesi’ne bağlı bu dört
müdürlüğün de görevleri
ağır ve sorumluluk istiyor.
Yoldan geçen herkesin
bizimle işi oluyor ve herkes
mutlaka yoldan geçiyor.
Bu durum Beyaz Masa ve
Halkla İlişkilerimizi de çok
önemli kılıyor. Gelen talep
ve şikâyetleri değerlendirip,
vatandaşın
emniyetine
de dikkat ederek hizmet
vermeye
çalışıyoruz.

14,6
3,7

2004
KARAYOLU

2,2

5,2
2014
RAYLI SİSTEM

2019
DENİZ YOLU

2019 YILINDA TOPLU TAŞIMADAKİ
RAYLI SİSTEM ORANINI %48.1’e YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ

bir başka hat ile Kabataş’a kadar
uzatmanın planlanması ve ihalesi
de yapıldı. Bu projeyi de 2018 yılının
başında bitirmeyi hedefliyoruz.
Bunların yanı sıra şuanda devam
eden iki adet tünel çalışmamız
bulunmaktadır. Dolmabahçe’de
biten tüneli Fulya’dan Levazım’a
oradan da ikinci köprüye bağlamayı
hedefliyoruz. Ayrıca HaydarpaşaBatı Kumkapı Avrasya tüneli
de 2016’nın başında açılacaktır.
Gelecek projeler nelerdir?
Otogardan
geçip
Kirazlı’ya
devam eden hattın uzatılması
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için ihale hazırlanıyor. Bir ay
içinde ihaleye çıkarılacak başka
bir proje de Ataköy ile İkitelli
arasında Basın Ekspres’e paralel
olarak devam eden bir hattır. Bu
hat Marmaray’la İkitelli sanayi
istasyonunu birleştirmiş oluyor.
Başakşehir’den gelip Kirazlı’da
biten metro hattının İncirli’den
sahile kadar uzatılması projesinin
ihalesi yapıldı ve yakında temel
atma töreni yapılacaktır. Bunların
yanında Yenikapı, İncirli ve
Bahçelievler’den geçip Sefaköy’e
gelecek olan projemizin asıl bitiş
noktası
Beylikdüzü-Tüyap’tır.
Ancak
Kanal
Projesi’nden
dolayı Küçükçekmece Göl’ünün
olduğu
yerdeki
düzenleme
henüz netleşmediği için bu
metro hattını yalnızca Sefaköy’e
kadar getirebiliyoruz. Anadolu
yakasında Bostancı sahilinden
başlayıp
Dudullu’ya
kadar
devam edecek başka bir hattın
ihalesi planlanmaktadır. Bütün
bunlar
tamamlandığında
metrobüsün kaldırılıp karayoluna
katılma ihtimali de vardır.

Raylı
sistemlerin
dışında
gelecekteki planların arasında
Boğaz Köprüsü’nün yanından
bir teleferik geçirmek yer alıyor.
Eyüp’te
şuanda
çalışmakta
olan teleferik hattının ise Haliç
üzerinden geçirilip MiniaTürk’e
kadar uzatılmasını da planlıyoruz.
Sizce 3.Köprü trafiği ne kadar
rahatlatacaktır?
3.Köprü
tamamlandığında
2.Köprüdeki ağır taşıt trafiği
aktarılacağı için kısmen rahatlama
olacağını düşünüyoruz. Güney
tarafında yapılan Avrasya tüneline
küçük araçların aktarılmasıyla
da daha da rahatlama olacaktır.
Ancak İstanbul’da günde 500
aracın trafiğe katıldığını göz
önünde bulundurursak, köprü ve
tüneller tamamen yeterli olacaktır
diyemeyiz.
Raylı
sistemlerin
tamamlanmasıyla bunu söylemek
daha
mümkün
olacaktır.
Marmaray
tam
kullanılabiliyor mu?
Marmaray, Tuzla’dan

verimle
başlayıp

Halkalı’ya
kadar
uzanması
planlanan, eski banliyönün yerine
geçecek bir sistemdir. Şuanda
tam olarak tamamlanamadığı
için
verimli
kullanıldığı
söylenemez.
Ancak
boğaz
geçişlerinde günde 200 bine
yakın kişiyi taşıdığını düşünürsek
önemli bir ihtiyacı karşıladığını
söyleyebiliriz. Tamamlandığında
tren geçişlerine izin verilmesi
ve seferlerin 6 dakikadan 2
dakikaya düşürülmesi ile çok
daha verimli ve etkili olacaktır.
İstanbul ‘da ulaşım ile ilgili genel
bilgiler nelerdir?
Ulaşım verilerine göre İstanbul’da
bir günde 26 milyon hareket
var ve her gün 465 araç trafiğe
katılıyor. Asya-Avrupa köprü
geçişleri toplamda 1.3 milyondur.
İstanbul’da bulunun kayıtlı 3
milyon 250 bin araçtan 2 milyon
250 bini her gün trafiğe çıkıyor.
Toplam yol ağımız 30 bin km ve
ortalama araç içerisinde geçirilen
süre 45 dakikadır. Bu süre 10 yıl
önce 53 dakika idi, belediyenin

KAVŞAKLAR ve YOLLAR

10 YILDA TOPLAM 286 KAVŞAK YAPTIK
447 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ YOL İLAVE ETTİK
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yaptığı çalışmalar ile 45 dakikaya
düşürüldü. Ve hedefimiz bu
süreyi daha da azaltmaktır.
Raylı sistem inşaatlarında ne gibi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Şehir planlama tamamlandıktan
sonra raylı sistemlere başlamış
olmak tabi ki çok büyük sıkıntılara
yol açıyor. Boş bir arazi ya
da yeni yerleşmeye başlayan
bir yerde çalışmakla eski bir
şehrin altına girmek arasında
oldukça fark vardır. Bunlar
bize zorluklar yaşatıyor ancak
çalışmaya
devam
ediyoruz.
Çevresel sorumluluklarla ilgili
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Ulaşım ve çevresel sorumluluklar
ayrılamaz
olduğu
için
biz
de
bunları
görev
olarak
kabul ediyoruz. İETT’nin son
dönemde satın aldığı otobüsler
doğalgazlı, elektrikli niteliklere
sahiptir ve otobüslerin çoğu bu
sistemlere
dönüştürülmüştür.
Bunun yanında üniversitelerle
birlikte
egzoz
emisyonunu
azaltıcı
projeler
yapıyoruz.
Engelliler için ne gibi çalışmalar
yapılıyor?
Tüm bu toplu taşıma projeleri
asansör, rampa, kabartma yüzeyli

taşlar gibi engellilere uygun projeler
ile desteklenerek planlanıyor.
Diğer
mega
kentlerle
karşılaştırdığınızda
İstanbul
ulaşım konusunda nasıl bir
konumdadır?
Onlarda bu kadar fazla yatırım
yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü
şehirlerin alt yapıları önceden
tamamlanmış durumdadır. Trafik
sıkışıklığı konusunda İstanbul’dan
daha iyi durumda değiller ancak,
raylı sistemlerinin tamamlanmış
olması sayesinde bu sıkışıklıktan
çok
fazla
etkilenmiyorlar.
Alternatifleri olduğu için daha
rahat oluyorlar ve biz de
projelerimizle bunu amaçlıyoruz.
Üniversitelerle birlikte nasıl
çalışmalar yapıyorsunuz?
Yıldız
Teknik
Üniversitesi,
Boğaziçi
Üniversitesi
ve
İstanbul Teknik Üniversitesi gibi
devlte üniversiteleri ile ortak
çalışmalarımız
bulunmaktadır.
Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi
öğretim üyeleri ve öğrencileri bir
ekip oluşturarak, İSKA(İstanbul
Kalkınma Ajansı)’nın da desteği
ile, bir proje yapmaktayız. Akıllı
ulaşım sistemlerinin yönetilmesi,
ulaştırma
mühendislerinin
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proje ve tezler üretebilmesi
amacıyla,
Trafik
Müdürlüğü
ile birlikte mini bir Trafik
Kontrol Merkezi oluşturuldu.
Böyle
projeler
yapmaktayız.
Öğrencilere
tavsiyeleriniz
nelerdir?
Lojistik hayatın ayrılmaz bir parçası
ve gittikçe gelişen bir bilim dalıdır.
Ulaşım master planları zamanla
yerini lojistik master planlarına
bırakıyor ve ülke olarak bu alanda
gün geçtikçe gelişmekteyiz. Böyle
bir alanda önünüz çok açık ancak,
hedefinizi doğru çizerek idealist bir
yaklaşımda bulunun ve sabırlı olun.
Bu şekilde istediğiniz yere daha
çabuk ulaşacağınızı düşünüyorum.

Ulaşımda Engeller

Sahi kimdir engelli? Var mıdır en-

gelli olmanın kriterleri? Trafik kazasında bacaklarını kaybeden midir?
Üst geçitteki asansörü kullanan
genç midir? Gözleri doğuştan görmeyen midir? Arabasını kaldırıma
park eden midir? Kimdir engelli?
Sevim Tuğtekin
Logistical Dergi Üyesi

Engelli; doğuştan veya sonradan
meydana gelen hastalıklar,sakatlıklar(vücudun
görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal
farklılıkları)
öne sürülerek,toplumsal-yönetsel tutum ve tercihler sonucu
yaşamın birçok alanında kısıtlanan,engellerle karşılaşan kişidir.
Engelliliğin nedenleri araştırıldığında, büyük çoğunluğunun kaçınılabilir ve önlenebilir nedenler
olduğu görülmektedir. Genetik
etkenler, akraba evliliği, gebelik
sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona
maruz kalmak, alkol ve madde ve
madde kullanımı, beslenme bozuklukları) gibi sorunlar tümü ön-
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lenebilir süreçlerdir. Doğum sonrasında kazalar, insan eliyle bilerek
ya da kaza sonucu oluşan psikososyal travmalar, doğal felaketler
engelliliğe yol açmaktadır. Engelliler özellikle toplumun kendisine
yönelik olumsuz tutumlardan dolayı kendine içe kapanma, işe yaramama, yetersizlik duygusu, güvensizlik, endişe, korku, ümitsizlik gibi
duygular yaşayabilir. Sonuç olarak
etkinliklere katılmama, çekingenlik, yalnız kalma eğilimi gösterebilir, daha çok bireysel etkinliklere
yönelebilir ve uyum sorunları yaşayabilirler. Ayrıca yaşadıkları kayıp duygusu, buna ilişkin öfke ve
çaresizlik ruhsal sorunların ortaya
çıkmasını kolaylaştırma ve daha
da pekiştirme gücüne sahiptir
Gün geçtikçe artan Türkiye nüfusunda yapılan araştırmaya göre
ülkemiz nüfusunun %12,29’u yani
yaklaşık 8,5 milyonu engelli.Bu
oranın %9,70’ini süregelen hastalıklar %2,58’ini ise görme ,işitme,
ortopedik ve zihinsel engelliler

oluşturuyor.Peki bizler dışarı çıktığımızda günde kaç engelli ile
karşılaşıyoruz,
karşılaştığımız
engellilerin kaçı refakatçisi olmadan sosyal yaşamını sürdürüyor?
Günümüzde engellilerin yaşadığı
sorunların başında erişim geliyor.
Erişim denince de
akla ilk gelen ulaşım.
Özellikle fiziksel çevredeki (yollar,kaldırımlar,üst geçitler vs.)
aşılması zor engellerdir.Sosyal hizmet alanındaki sınırlamalar
da fiziksel çevredeki
olumsuzluklara eklendiğinde engeller
artmakta,parklarda,sokaklarda,yollarda,otobüslerde
kısaca sosyal yaşamımızda tek başına tekerlekli sandalye,yürüteç kullanan,beyaz
bastonu ile yürüyen
engelli bireylere çok
az sayıda rastlanmaktadır.Bu
gösterge
bile engelli bireylerin
toplumsal
yaşama
katılmalarının ne kadar kısıtlı olduğunu,bağımsız
hareket
etme
olanaklarının
ne denli sınırlandığını
göstermektedir.
Altınokta Körler Derneği İstanbul
Şubesi Sosyal İşler Sekreteri doğuştan yüzde yüz görme engelli
Hasan Günday ile sohbetimizde
“ulaşım” konusundaki sıkıntıları değerlendirdiğimizde Günday;
“Biz görme engelliler ile sizler
arasında bir fark yok. Sizler gözleriniz ile görürken bizler kulaklarımız,beyaz bastonumuz ve
hislerimiz ile bakıyoruz hayata.

Mesela siz yolda yürürken karşınıza çıkan bir engeli 3 dakikada
aşıyorsanız biz 7 dakikada ve biraz
zorlanarak aşıyoruz.Önemli olan
bizdeki engel değil yaşamımızdaki,sosyal çevremizdeki engel…
Kaldırıma park eden araba,ya da
bunu engellemek adına yapılan

beton mantarlar,kaldırımlardaki
hissedilebilir zemin üzerine tezgah kuran seyyar satıcılar,sesli
ikaz sistemi çalışmayan trafik lambaları,anons sistemi bozuk toplu
taşıma araçları..Bunlar hep engel.
Biz görme engelliler refakatçimiz olamadan bir metrobüs
durağında,tramvay
durağında
ilerleyemeyiz.Evet hissedilebilir
zemin bulunuyor fakat bir adım
geçtiğimizde raylara düşmemiz
kaçınılmaz ki bunun örnekleri-
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ni de yaşadık.Araçların kapısının
denk denk geleceği bölümler
haricindeki kısmında bariyerler
bulunsa bu sorun da ortadan kalkacaktır.Düşününce basit ama
hayat kurtarıcı önlemler bunlar.
Ayrıca benim savunduğum sistemde benim engelimi kolaylaştırmak
adına yapılan hiçbir
düzenleme bir başkasına engel olmamalıdır.Bunu bir örnekle
açıklayacak olursam
biz görme engelliler
için yapılan hissedilebilir zeminlerin
bazılarının yüksekliğinin fazla olması topuklu ayakkabı giyen
bayanlar için engel
teşkil ediyor.Bu bir
engeldir ve benim
engelim bir başkasına asla engel olmamalıdır.”sözleri
ile
görüşlerini bildiriyor.
Belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik,müessese ve işletmeler otobüs benzeri
karayolu üzerinden
yapılan toplu taşıma
araçlarında %40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler
üzerinden %30 indirim
uygulanmak zorundadır.Demiryolu ulaşımında %40 ve üzeri engellilere %50, %50 ve üzeri ağır engellilerden ise ücret talep edilemez.
Bazı havayolu şirketleri de engelli
yolculara indirim uygulamaktadır.
Peki bunlardan yararlanabilme olanakları nedir diye soracak olursak;
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar
Derneğinin yapmış olduğu araştırmaya göre 61 ilde hizmet veren 12.417 toplu taşıma aracının

%33ünde fiziksel engelliler için
rampa, %7sinde görme engelliler için anons sistemi ve %6sında
işitme engelliler için bilgi ekranı
var.Ayrıca Türkiye’nin 81 il belediyesinde yapılan başvurulara cevap veren 51 ilin toplam 110.538
sokak.cadde ve ara arterlerden
sadece %16sına rampa,%3ünde
hissedilebilir zemin ,%2sinde sesli
sinyalizasyon sistemi bulunuyor.
Türkiye Engelliler Derneği İstanbul
Şube Başkanı İlyas Yıldız’a üyelerinin ulaşımda yaşadığı sorunlar
ve önerilerini sorduğumuzda ise
; “Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri ulaşım, fiziksel çevre
ve konut sorunudur. Engellilerin
içinde yaşadıkları fiziksel çevre,
sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun
yol açtığı sınırlamalar yüzünden
büyük önem taşımaktadır. Toplumu tasarlarken, bir toplum modeli
ortaya koyarken, içinde yaşanılan
fiziksel çevreyi de o toplumun
içinde yaşayan herkesi düşünerek
tasarlamak gerekir. Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar
tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri
dikkate alınarak tasarlanmadığı
bir gerçektir. Yollar, kaldırımlar,
kamu binaları, parklar ve bahçeler,
okullar, içinde yaşanılan konutlar,
ulaşım araçları ve bunun gibi daha
bir çok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının
önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. Böylece sahip olduğu
engeli nedeniyle hareket yeteneği
sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları sınırlama
daha da pekişmektedir. Bunun
anlamı Hareket yeteneği sınırlanan bireyin toplumsal yaşamdan
dışlanmasıdır. Oysa bütün bunlar,

engellilerin topluma katılmasını,
toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanabilir
ve geliştirilebilir. Standart Kuralların eşit katılım için hedef seçtiği alanlardan ilki “ulaşılabilme”
konusudur. Bu anlamda fiziksel
çevre koşullarının engellilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi, eşit katılım açısından
yaşamsal değerde kabul edilmektedir. Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların engelli kişiler konusunda bilgili,
bilinçli ve duyarlı davranmaları
sağlanmalıdır. Bu amaçla fiziksel
çevrenin tasarlanması ve yapılandırılması süreçlerinde engellilerin,
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ailelerinin ve örgütlerinin katılımı
konusu büyük önem taşımaktadır.
Kent bütününde ve yapı ölçeğinde özellikle işitme ve görme
engellilerin yararlanacağı işaretlemeler, görsel ve sesli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Kısacası
kentimizde engellilerin hareketini
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Standartlara uygun olmayan rampalar vb. yapılan bazı
hatalı uygulamalar, değil kolaylık
sunmak aksine engelliğin sayısını arttırıcı niteliklerini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
Engelliler için uygun toplu taşıma araçları ( genişlik ve yük-

seklikteki toplu taşıma araçları.)
Taşıtlarda basamak bulunmaması.
Toplu taşıma araçlarında koltukların uygun düzende yerleştirilmesi.
Durak
tasarımının
ve
yerinin
uygun
olması
Okunmayacak kadar küçük harflerle yazılmış otobüs – dolmuş isimleri daha okunaklı olmalıdır.”diyor.
2014 Kasım ayında yapılan TBMM
Genel Kurulu’nda, Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Kanuna göre, değişikliğin yürürlük
tarihinden sonra üretilen servis
ve turizm taşımacılığı yapanlar
dışında, şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler
için erişilebilir olmayanlara yolcu
taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek.
Şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti yapan araçlar ile şehir içi

servis ve turizm taşımacılığı hizmeti veren araçların erişilebilir
hale getirilmesi için usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirlerarası ve uluslararası yolcu
taşımacılığı ile servis ve turizm
taşımacılığı yapan araçlar, yetki
belgesi, izin veya çalışma ruhsatı
verilmesi konusunda araç değil
hizmet temelinde düzenleme yapıldığı için, belirtilen araçlar için
aranan erişilebilirlik zorunluluğu hizmet olarak düzenlenecek.
Kanunla, karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası
toplu taşıma hizmeti veren kişilerin, engelli bireylere erişilebilir
toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami 72 saat
içinde karşılamak yükümlülüğüne
ilişkin herhangi bir cezai yaptırım
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olmamasının, bu kişilerin erişim
hakkını engellememesi için düzenleme yapılıyor. Buna göre, karayoluyla turizm taşımacılığı yapan
veya şehirlerarası toplu taşıma
hizmeti veren, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler,
engelli personel veya öğrenciye
talep halinde erişilebilir taşıma
hizmetini sağlama yükümlülüğü,
idari para cezası kapsamına alınıyor.
FİZİKSEL ÇEVRE,ULAŞIM,YOLLAR
ENGEL OLSA DA GÖNÜLLER ENGEL OLMASIN…

Lojistik Sektörü ve Sosyal Medya
Günümüzde

bir milyardan fazla insan sosyal medya kullanıyor.
Sosyal Medya, hem “sosyal” hem
de “iş dünyası”nda yeni bir çağ
başlatırken beraberinde birçok
fırsat, yenilik ve karmaşa getirmiştir. Özellikle işletmeler açısından
müşterileriyle karşılık etkileşimi
arttırma da kilit rol oynayan sosyal
medya, müşteri ve işletmeyi bir
araya getirmede önemli bir görev
üstlenmiş konumda bulunmakta. Her gün çok sayıda insan
internet üzerinden kendi iş
girişimlerini gerçekleştirmekte ve birçok firma
pazarlama faaliyetlerini
başarılı bir şekilde
sürdürmekte. Her hareket yüksek oranda
virale dönüşme potansiyelinde ve kontrol dışı
olarak büyüyerek kullanıcılara ulaşmakta. Bu faaliyetler ya firmaların pazarlama bölümlerince ya da
pr firmalarının desteğiyle veya
bireysel olarak gerçekleşmekte ve sosyal medyada da sosyal
hayatta da büyük etki yaratmaktadır. Ancak bu hareketlilik her
zaman olumlu olarak değil, olumsuz da bir boyut oluşturmaktadır.
Birçok firma ve kişi, sosyal medya
desteğiyle önemli takipçi sayısına
ulaşıyor ve bir derece kendi markasını yaratmakta veya olan markasını daha iyi bir konuma getirmede sosyal medyanın faydalarından
yararlanıyor. Etkin kullanan firmalar müşterileriyle birebir iletişim
sağlayarak, hem marka tanınırlığını arttırmakta hem de bununla
beraber gelirlerinde sosyal medya
sayesinde önemli artışlar sağla-

maktadır. Dünyada sosyal medyayı etkin kullanan firmalar arasında
Coca-Cola, McDonalds, Red Bull
(ki tam bir pazarlama harikasıdır.),
GoPro, Samsung, Apple ve son
günlerde adını sıkça duymaya başladığımız Oreo. Türkiye’de ise son
yıllardaki uluslararası atılımlarıyla
Turkish Airlines en yüksek takipçi

yısını
Dönem
dönem

firma gepi-

saelintut-

d e
makta.

çoğu
rek
yasa-

y a

yeni
ürünler sokmasıyla, gerek çeşitli reklam ve pazarlama kampanyalarıyla
sosyal
medyada adından söz ettirmekte.
Lojistik sektörü üç bin yıllık bir geçmişe sahip olsa da yeni çağa ayak
uydurmada biraz yavaş kalmakta.
Özellikle ülkemizde ki firmalar sosyal medyadan sağlayabilecekleri
faydayı önemli görmemekte ve
karşılığında kazanacakları getiriyi
görmezlikten gelmektedir. Zaten
karmaşık ve zor olan lojistik sistemlerine, yeni bir alan eklemek
maliyetli ve uğraştırıcı onlar için
görünüyor. Firmalar bu nedenle
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işlemekte olan iş akışlarına sosyal
medyayı eklemekten çekiniyor.
Aslına bakılırsa lojistik sosyal medya sayesinde son yıllarda adından
biraz daha söz ettirmeye başladığı
kaçınılmaz bir gerçek. E-Ticaret’te
(Gittigidiyor, E-Bay, Trendyol, Alibaba, Amazon vb.) son yıllarda yaşanan yükselişle birlikle, insanlar
internetten alınan ürünleri, evlerine getiren birilerinden (PTT dışında) haberdar oldular. Bu tarz
siteler sayesinde, insanlar
lojistik firmalarının büyük
yükler dışında, ufak paketlerle daha kişiye özel
bir görünüm yarattığından bilinirliği arttı
ve bu durum lojistik
firmalarının bilinirliği
ve iş hacmi açısından
büyük
faydalar sağladı. Son
dönemlerde çok fazla
lojistik firmasını sokaklarımızda caddelerimizde
görür olduk. Aslında bu kadar iç içe yaşadığımız firmaları
online mecrada aktif görememek
üzücü bir tablo oluşturmakta.
Ülkemizde sosyal medya’daki
E-Ticaret sayesinde çoğu lojistik
firmaları iş hacimlerini büyütse de
(Kargo firmalarının isimlerinin son
zamanlarda “Lojistik”e evirilmesi), bu mecradan kazandıklarını,
tekrar bu mecraya vermede pek
fazla cömert davranmadı. Büyük
iş hacimlerindeki lojistik firmaları
(Şirket bazlı çalışanlar) genellikle
göz önünde pek bulunmadıklarından sosyal medyayı görmezden
geldiler. Ancak Maersk’ün Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn vb. istatistikleri bu durumun
aksini kanıtlar nitelikte. Kargo taşımacılığı yapan firmalar ise pek

fazla olumlu anılmadıklarından
(geç ulaştırma, pakette problemler vb.) biraz daha duyarlı bir politika izleyerek, süreçleri belli bir derece geliştirmeyi gerekli gördüler.
Dünya’da yüksek sayıda insana
ulaşan bu sektör, her gün gelişen
pazarlama stratejilerine de açık
durumda, sosyal medyayla entegre edilmesiyle birlikte daha iyi bir
marka bilinilirliği ve marka değerine büyük katkı sağlayacağı görünen bir gerçek. Son dönemlerde
artan sosyal medya danışmanlığı
veren firmalarla çalışarak, dış kaynak (outsource) kullanarak çeşitli
lojistik firmaları sosyal mecrada
adından söz ettirmeye başladı.
Ancak hala kendi içerisinde bu durumu çözmeye çalışan bir kaç istisna işletme dışında bayramlarımız
kutlamaktan öteye geçemiyorlar.
Dünyada en çok beğeniye sahip
lojistik firmaları ise UPS, Maersk,
Fedex ve DHL bulunmakta. Dünya çapında 470,000 çalışan sahip
ve 200’den fazla ülkede faaliyet

gösteren Deutsche Post DHL bu
alanda çok başarılı pazarlama örneklerine imza atmakta. Her gün
milyonlarca paket taşıyan DHL,
25 resmi sosyal medya kanalından
da 1 milyondan fazla insanla etkileşim sağlamakta. Ayrıca yürüttüğü viral reklam kampanyalarıyla
sosyal medya’da büyük beğeni
toplamaktadır. Geçen sene yayınladığı “Trojan Mailing” videosu
Youtube’da 5 Milyon üzerinde izleyiciye ulaştı. Ana fikir bu kadar
lojistik sektöründe bu kadar aktif
şekilde rol oynayan DHL’in rakiplerinden nasıl bu kadar hızlı olduğunu esprili bir dille müşterilerine
anlatmaktı. . Marka, rakibi UPS,
TNT ve DPD markalarına büyük
siyah kutular teslim ediyor ve yanında da bulunması çok zor olan
adresler ekliyor. Fakat bu siyah
büyük koliler aslında markanın hazırladığı ısıda renk değiştiren malzemelerden yapılmış, yani ısı sıfırın
üzerine çıktığında kolinin üzerinde
bir mesaj beliriyor. Mesaj diyor ki:
DHL daha hızlı! (DHL IS FASTER).
Bu başarılı reklamın oluşmasında,
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sosyal medyanın ne kadar büyük
bir rol oynadığı göz ardı edilemez.
Bir diğer örnek ise Amazon’un
dünyanın en büyük kargo’sunu (koli tasarımıyla paketlenmiş
araba) müşterisine ulaştırması
Reddit vb. sitelerde viral bir etki
yarattı ve insanların markaya
olan sempatileri bir seviye daha
arttı. Bir diğer Amazon örneği
ise uzay çağına yakışır bir şekilde “Amazon PrimeAir” paket
taşımalığında devrim yaratacak
bir atılım olarak görülmekte ve
duyurulduğu zaman sosyal medya’da büyük yankı uyandırmıştı.
Türkiye’de ise lojistik işletmelerinin sosyal medyada çok fazla konuşulmadığı ve yer almadığı gözlenmektedir. Aktif olarak kullanan
firmalar arasında, müşterilerini
evde bulamamasına rağmen onları
sosyal medyada bulan Yurtiçi Kargo (Facebook’ta an itibariyle 125
bin civarı takipçi), ardından Aras
Kargo, Ekol ve MNG Kargo bulunmakta. Sosyal Medya verilerinde

ön planda olan bir diğer işletme
ise Arkas Holding. Arkas’ın özellikle sanat ve spor alanında yaptığı
yatırımların bu mecralarda yoğun
olarak paylaşıldığı görülmekte.
Ekşisözlük gibi sitelere bakıldığında ise aslında müşterilerin kargo
firmalarından pek te memnun olmadığı gözlenmekte. Bu durumu
ise firmaların ne kadar göz önünde tuttuğu ve feedbackleri nasıl
değerlendirdiği ise tartışılır. Fakat
teknolojinin gelişmesiyle artan
çevre duyarlılığı sayesinde firmalar “yeşil lojistik” etiketiyle isimlerinden söz ettirmede başarılılar.

Baver Kıvanç Kahraman
Logistical Dergi Üyesi

Kargo firmalarından sonra, daha
büyük çaplı taşımalar yapan firmalara göz atarsak bu alanda Maersk aktif sosyal medya kullanımıyla
gönüllerin bir numarası olmuş durumda. Maersk bilindiği üzere dünyanın en büyük denizcilik firmalarından bir tanesi, sosyal medya’nın
neredeyse her alanında etkinlik
gösteriyor. Dünya’daki ticaret hareketleriyle, hatta devasa boyuttaki gemilere ilginiz varsa Instagram
sayfasını takip etmekte yarar var.
Sonuç olarak bugün küresel eko-

58

nomik ortamında iç içe geçmiş
ana kritik yapılar ön plana çıkmaktadır. Bunlar; bilgi, teknoloji,
bilişim, üretim, lojistik, pazarlama, ulaştırma, çevre, destek ve
müşteridir. Bu kritik yapılar yeni
nesil lojistik pazarlama kavramı
ve uygulamalarına ticari açıdan
çok geniş anlamlar yüklemektedirler. Bu kavram ve uygulamalar
bünyesinde birçok fonksiyonu,
süreci, yapıyı, uygulamayı ve aktörleri barındırmaktadır. Ayrıca,
bir yandan müşteri ihtiyaçlarını ve
talepleri tam olarak karşılamak,
diğer yandan ise lojistik sistemin
süreçleri, fonksiyonları ve uygulamaları üzerinde değişim yönetimini uygulamak ve hizmet standartlarını yükseltmek pazarlama
ve özellikle sosyal medya pazarlamasının anlamını ve uygulama
çapını daha da genişletmektedir.
Ayrıca geliştirilmiş pazarlama stratejileri de bu lojistik pazarlama
kavramı içerisinde kendine önemli bir yer bulmakta ve diğer firma
stratejiler ile özdeşleşmektedir.

SON...

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü ailesi olarak bir dönemin daha sonuna
geldik. 12 yıllık geçmişi ile ilk kulüp olma özeliğini taşıyan kulübümüz bu senede
okulumuza yakışır şekilde aktif ve etkinliklerle dolu bir yıl geçirmeyi başardı. Bu
süreçte arkadaşlarımla beraber çok fedakarlık yapmamızın yanısıra yaşanan
süreçlerin bizlere çok şeyler kattığına da şahit olduk. Kulüp, bizler için okulda
öğrendiğimiz teorik bilgiyi uygulamaya dökebildiğimiz ufak bir işletme olarak
görev gördü. Sene başında yapmaya çekineceğimiz şeylerin dönem sonuna
geldiğimizde hepsini yaptığımızı gördük. Sektör ile konuşmayı, ekip olmayı,
Lojistik Kulübü Başkanı
çalışmayı, bürokrasi ile boğuşmayı öğrendik ve en önemlisi mezun olmadan
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önce kendimizi mezuniyet sonrasına hazırlamayı öğrendik. Bizler için dolu ve
yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir dönem oldu.
Sizlere yazımda kulübümüzün 2014-2015 döneminde yaptığı faaliyetlerden ve okulumuzdaki gelişmelerden
bahsetmek isterim. Bu sene ki en büyük adım okulumuzun Fakülteye dönüştürülmesi oldu. Bu sürece katkıda
bulunmak için 2014-2015 dönemine başladığımız zaman, kulübümüzün 12 yıllık faaliyetini kapsayan bir faaliyet
raporu hazırlayıp okul idaremize verdik. Dolu dolu geçen bu 12 seneyi bir raporda anlatmak gerçekten zor bir
işti. Her sene katılmayı ihmal etmediğimiz, bu sene 14. kez düzenlenen Logitrans Lojistik fuarında standımızla
beraber tekrardan yerimizi aldık. Verimli bir fuarın ardından ilk dönemin son etkinliği olan, okulumuzda
kurulan İ-Lab modeli kapsamında 30 kişilik bir öğrenci grubu ile Demiryolu taşımacılığı Derneği Genel
Müdürü Yaşar Rota’yla Demiryolu Taşımacılığı Sektör analizi adlı bir etkinlik gerçekleştirdik. İkinci dönem
bizim için hem zaman açısından hem de etkinlikler açısından daha verimli oldu diyebiliriz. İlk olarak Turkish
Cargo’nun yeni yapılan kargo terminaline bir teknik gezi düzenledik. Daha sonra üniversitemiz bünyesinde
ilk defa gerçekleştirilen 1. Kulüpler Çalıştayı’na katılarak öğrenci kulüplerinin karşılaştığı sorunları Öğrenci
Konseyi aracılığıyla Rektörlüğümüze iletme fırsatı bulduk. Okulumuzun partner üniversitesi Kühne Logistics
Üniversitesinin İstanbul tanıtım etkinliğine okulumuzu temsilen kulüp öğrencileri olarak katılım gösterdik.
Mezunların hikayesi konsepti altında okulumuzun mezunlarının okulu bitirdikten sonra yaşadıkları süreçleri
ilk ağızdan duymak amacıyla 12. Kariyer gününü gerçekleştirdik. Ro-Ro taşımacılığı yerinde görmek için Pendik
UN Ro-Ro limanına bir gezi gerçekleştirdik. Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz gezi sayesinde Türkiye’nin ilk lojistik
üssü olan Ankara Lojistik üssüne ve Anıtkabir’e ziyaretimizi gerçekleştirdik. Okulumuzun mezunlarından
Sinan Çekiç ile Lojistik İş Süreçleri konulu bir amfi etkinliği gerçekleştirerek bir ofiste olan günlük iş süreçlerini
inceledik.
Dönemimizin en büyük etkinliği olan 12. Lojistik Zirvemizi her biri kendi alanında lider; UTİKAD Yönetim
Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Turkish Cargo Başkanı Ali Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Yük Dairesi Başkanı İbrahim Çelik’in katılımlarıyla gerçekleştirdik.
Sektörümüzün ileri gelen yöneticilerini okulumuzda ağırlamak ve dinlemek bizler için keyif vericiydi. Mehmet
Emin Horoz Lojistik Meslek lisesinde, lise öğrencilerine üniversite hayatını anlatan ve okulumuzla ilgili
bilgilendirme yapan bir konferansa katılım gösterdik.
Bütün bir seneyi düşündüğümde; benim için yorucu, yorucu olduğu kadar da faydalı bir dönem olduğunu
söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan ve desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Dekanımız Prof. Dr.
Eyüp Çetin olmak üzere okul idaremize, hocalarımıza, eski kulüp üyelerimize, mezunlarımıza ve kulübümüzün
değerli üyelerine teşekkürü borç bilirim.
Ayrıca bütün yıl boyunca her zaman yanımda olup elini taşın altına koyan ve bana bir nevi eşbaşkanlık
yapan ikiz kardeşim Emre Yavuz Karaismail’e, desteklerinden dolayı dostum Oğuzhan Ak’a, deneyimleri ile
bana yol gösteren, geçen dönem kulüp başkanımız olan Kenan Yalnız’a ve 11. Logistical dergisi editörümüz
Ayfer Gültekin’e vefa borcumu belirtmeden geçemeyeceğim.
Kulüp faaliyetlerinde bizden sonra görev alacak tüm arkadaşlarıma yollarının açık olması temennisi ile
devrettiğim bu bayrağı daha ileriye taşımaları umuduyla, sevgi ve saygılarımla…
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